HISTORISCHE VERENIGING

OUD WAGENINGEN

PRIVACYVERKLARING
RECHTSPERSOON
Statutaire naam: Historische Vereniging Oud Wageningen
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Bezoekadres: Bowlespark 1 A, 6701DN Wageningen
Internetadres: www.oudwageningen.nl
E-mailadres: info@oudwageningen.nl
KvK-nummer: 40119775
RSIN: 816435200

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke
persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw
gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent
en raden aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

PRIVACYVERKLARING HISTORISCHE VERENIGING OUD WAGENINGEN
Historische Vereniging Oud Wageningen (hierna HVOW) is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk
en bieden wij beperkte diensten aan leden (vanuit het lidmaatschap) en niet-leden. Daarbij verwerken wij
privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de
uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens
worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de
privacywetgeving en zoals die in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan. Dat betekent
bijvoorbeeld dat wij:
 het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat
alleen met expliciete toestemming. We leggen in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende
gegevens uitvragen;
 uitdrukkelijk vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw
toestemming is vereist;
 gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst(en) te kunnen
leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 wanneer wij uw gegevens delen, de privacyverklaring van de derde partijen controleren en toetsen of deze
voldoen aan onze norm van privacy om er zo voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden
gebruikt;
 een protocol verwerking persoonsgegevens hebben met daarin o.a. de passende beveiligingsmaatregelen
die genomen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen;
 passende beveiligingsmaatregelen eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te
verwijderen.
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GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Vanuit het lidmaatschap en het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter.
Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk
afhankelijk om welke diensten en functionaliteiten uit het lidmaatschap het gaat en/of welke u op onze
website kiest te gebruiken.
PERSOONSGEGEVENS
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten uit het lidmaatschap en/of die u op onze website gebruikt,
kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• NAW-gegevens
• e-mailadres
• aanspreekvorm; Dhr., Mevr., Familie
• informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
• interesse om vrijwilliger te worden bij aanmelding lidmaatschap HVOW
• lidnummer
DOELEINDEN
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
• inschrijving van het lidmaatschap (ledenadministratie);
• contributie inning (contributieadministratie);
• om te communiceren door middel van het verzenden van elektronische - al dan niet gepersonaliseerde - emails, nieuwsbrieven en/of fysieke post(stukken);
• om de mogelijkheid te bieden informatie te krijgen en of artikelen te bestellen via onze website;
• om bestelling te verwerken;
• om vragen en of klachten omtrent HVOW te kunnen beantwoorden;
• inzet van vrijwilligers.
VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen of delen met derden partijen, behalve als dat noodzakelijk is
voor de levering van producten, of aangevraagde diensten. Zo maken we gebruik van een derde partij voor het
verzenden van ons tijdschrift, (bulk)post als voor het online verzenden van nieuwsberichten/e-mails.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, controleren wij hun privacyverklaring en kijken of deze
voldoet aan onze eigen norm. Waar nodig zorgen wij d.m.v. bijvoorbeeld een overeenkomst voor aanvullende
regels. Zoals het verwijderen van verstrekte gegevens zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht of toegestaan is.
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PROFILERING EN COOKIES
Daar wij niet aan profilering doen in de zin van het gepersonaliseerd aanbieden van diensten en of producten
hebben wij hieromtrent geen privacybeleid opgesteld. Als gevolg van het voorgaande maken we dan ook geen
gebruik van cookies op onze website www.oudwagenmingen.nl. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn
dan passen we hier onze privacybeleid en privacyverklaring op aan.
BEVEILIGEN
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen bestuursleden van HVOW toegang hebben tot de
gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en er veiligheidsmaatregelen zijn, die regelmatig
getoetst worden en up-to-date worden gehouden. Dit allemaal passend bij en binnen de mogelijkheden van
een vereniging als HVOW. In dat kader en gezien de beperkte persoonsgegevens die wij gebruiken en
registreren hebben wij geen functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en ligt deze verantwoordelijkheid
bij het bestuur.
DATALEKKEN
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, verlies, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij
ons zonder dat dit de bedoeling is. Hieronder valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar
ook onrechtmatige verwerking van gegevens, en verlies van (toegang tot) persoonsgegevens.
Gezien de omvang en soort van (persoon)gegevens die wij verwerken is er geen sprake van een hoog risico bij
datalekken. Een datalek zal niet leiden tot fysieke, materiële of immateriële schade voor de betrokkenen.
Daarbij moet u denken aan onder andere: discriminatie, (identiteits-)fraude, financiële schade en
reputatieschade. Ook zal een datalek waarschijnlijk geen risico opleveren voor de rechten en vrijheden van de
betrokkenen. Mocht er onverhoopt toch tot een datalek komen dan zullen wij ons houden aan de richtlijnen
meldplicht zoals omschreven in de AVG.
BEWAREN
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van twee
jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens twee jaar nadat u lid en/of als vrijwilliger actief bent geweest zullen
verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij dit expliciet vermelden. Uitgezonderd
hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor
de Belastingdienst.
WEBSITE
Voor onze websites met domeinnaam “www.oudwageningen.nl” is naast deze privacyverklaring ook onze
disclaimer - algemene verklaring - van toepassing waarin de rechten, plichten en aansprakelijkheden van alle
betrokken partijen met betrekking tot de website beschreven staan.
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WEBSITES VAN DERDEN
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn
verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met
uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring
van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.
WEBSITE EN MINDERJARIGEN
Gezien de informatie-inhoud en dienstverlening op onze website is het zonder onder toezicht van ouders of
wettelijke vertegenwoordigers toegestaan om als 16 jarige of jonger gebruik te maken van onze website.
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie kan deze
privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
INZAGE, CORRECTIE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS
Het is niet mogelijk om uw gegevens online in te zien en te wijzingen. Hiervoor kunt u contact opnemen met
het secretariaat van HVOW:
• Telefoon: 0317-423515
• E-mail: secretariaat@oudwageningen.nl
• Via het contactformulier op onze website
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren,
door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw
pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Ook wanneer u uw aanvraag
telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren
voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat
uw verzoek binnen vier weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen,
zullen we u daarvan op de hoogte brengen.
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u
er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht
om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wageningen juni 2018.
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