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voor de toekomst 

 

HISTORISCHE KRING EEMNES 
 

Privacyverklaring 
 

De Historische Kring Eemnes (hierna: HKE) verwerkt persoonsgegevens voor de leden en vrijwilligers 
administratie. Wij willen hier graag duidelijk en transparant over zijn. In deze privacyverklaring geven 
wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de HKE. Ons 
privacy beleid is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

  

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en 
telefoonnummer. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden 
spreken we over persoonsgegevens. 

 

Welke persoonsgegevens verwerkt de HKE? 

In de ledenadministratie verwerken wij alleen naam en adres. Voor de vrijwilligers verwerken wij 
daarnaast ook telefoonnummer en emailadres. 

 

Van wie verwerkt de HKE persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen die lid zijn van onze vereniging of die anderszins een 
relatie met ons hebben (sponsors en adverteerders, en andere verenigingen voor de uitwisseling van 
bladen). 

  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Het bestuur van de HKE is voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk. De registratie 
van de gegevens van de leden vindt onder verantwoordelijkheid van het bestuur plaats door de 
ledenadministratie. 

  

Waarvoor verwerkt de HKE persoonsgegevens? 

Als u lid bent of wilt worden van onze vereniging en/of als vrijwilliger bij de HKE aan de slag wilt gaan 
hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Met uw gegevens kunnen wij: 

- nagaan of u uw contributie betaalt; 

- ons kwartaalblad bij u te (laten) bezorgen; 

- vrijwilligers benaderen voor het maken of wijzigen van afspraken. 

  

Verwerkt de HKE ook bijzondere persoonsgegevens? 

Nee, de HKE verwerkt in de ledenadministratie en van vrijwilligers geen bijzondere 
persoonsgegevens, dat zijn gevoelige gegevens over gezondheid, etnische achtergrond, strafrechtelijk 
verleden, etc. 
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Hoe gaat de HKE met uw persoonsgegevens om? 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 
gebruik binnen de vereniging. Bij beëindiging van uw lidmaatschap worden uw gegevens maximaal 
nog 5 jaar bewaard. 

 

Kunt u uw eigen persoonsgegevens inzien? 

Ja, dat kan. U kunt bij de ledenadministratie (ledenadministratie@historischekringeemnes.nl) een 
verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien. U wordt dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen een maand na ontvangst geïnformeerd. 

  

Welke persoonsgegevens worden binnen de HKE uitgewisseld? 

De penningmeester krijgt jaarlijks op 1 januari een ledenlijst en een lijst van de vrijwilligers, deze 
laatste wordt eventueel opnieuw verstrekt als er veel mutaties zijn gedurende het jaar. 

De coördinatoren van de werkgroepen krijgen jaarlijks op 1 januari een lijst van de vrijwilligers van de 
betreffende werkgroep. Deze wordt eventueel opnieuw verstrekt als er veel mutaties zijn gedurende 
het jaar. 

Voor het distribueren van het kwartaalblad worden door de ledenadministratie adresstickers en 
looplijsten gemaakt. 

HKE hanteert daar bovenop de volgende interne regels: 

• Betrokkenen die wegens hun rol in de vereniging inzage hebben in (een deel van) de 
persoonsgegevens, zijn gehouden aan de vertrouwelijkheid ervan. 

• Verzoeken in de sfeer van contact zoeken met een (eventueel) ander lid worden doorgegeven aan 
de gezochte (zonder kopie aan vrager), waarna de gezochte zelf kan beslissen het verzoek te 
beantwoorden. 

• Aan verzoekers wordt in het midden gelaten of iemand lid is of niet. 

 

Welke regels gelden bij de verwerking en het beheer van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de HKE gebonden aan de daarvoor geldende wet- en 
regelgeving. 

 

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht? 

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u stellen aan het bestuur van de HKE via de 
secretaris (info@historischekringeemnes.nl). Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens 
kunt u eveneens op dit e-mailadres indienen. 

  

Hoe kunt u op de hoogte blijven over het privacy beleid van de HKE? 

De privacyverklaring van de HKE wordt via de website van de vereniging openbaar gemaakt.  

 

Vastgesteld door het bestuur van de Historische Kring 
Eemnes op 21 januari 2019, 

De secretaris,                 De voorzitter, 

 

Jan de Bruijn         Liesbeth Lemckert 


