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Privacyreglement Versie 1.3 d.d. 1 juli 2018. Het vervangt versie 1.0. 
In dit Privacyreglement worden de volgende definities genoemd:  

- Vereniging:  Historische Vereniging Hemony 
- Lid/leden: In het bestand van de vereniging geregistreerde betalende en 

niet betalende personen of instanties 
- Reglement:   Dit privacyreglement  

- Privacywetgeving:  Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Dit Privacyreglement voldoet aan de volgende kenmerken: 

 Beknopt 
 Transparant 

 Begrijpelijk 
 Gemakkelijk toegankelijk. 

 

Het reglement is bedoeld om de privacy van de leden van de vereniging te beschermen 
overeenkomstig actuele wetgeving. Bij het aangaan van het lidmaatschap is kennis 

genomen van dit reglement. 
 

1. Contactgegevens: zie aanhef. 

De verwerkingsverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. 
2. De vereniging is in het bezit van de volgende gegevens van haar leden:  

- Naam  
- Adres  
- Telefoonnummer(s) 

- Mailadres 
- Banknummer 

- Eventueel historische teksten, foto’s en video’s.  
Deze gegevens zijn nodig voor het verzamelen en verspreiden van geschiedkundige 
aangelegenheden, voor de open onderlinge communicatie met de leden van de 

vereniging en voor het afhandelen van financiële zaken. De gegevens zijn in het 
bezit van het bestuur van de vereniging en zijn opgeslagen op ieders beveiligde PC. 

3. Gegevens van uitgeschreven leden worden 12 maanden na uitschrijving verwijderd. 
Overige opgeslagen informatie tussen bestuur en leden (zoals mailcorrespondentie 
of briefwisseling) wordt na 36 maanden verwijderd. Een uitzondering hierop 

vormen de gegevens die binnen onze historische doelstelling vallen (denk met 
name aan het verzamelen en bewaren van belangrijk historisch materiaal 

betreffende ons werkgebied). 
4. Ieder lid heeft recht op inzage van zijn of haar opgeslagen gegevens en kan 

rectificatie van gegevens verlangen. In voorkomend geval dient dit te per mail of 

brief te worden afgestemd met de secretaris. 
5. a. De opgeslagen gegevens worden alléén doorgespeeld aan een bevoegde 

instantie (op basis van een wettelijk voorschrift) of op verzoek van een notaris. 
b. Naam en woonplaats worden kenbaar gemaakt in het voor leden bestemde 

jaarboek van de vereniging. 
6. Leden hebben het recht om de toestemming voor verwerking in te trekken, 

behoudens de genoemde zaken onder nummer 2. 

7. De leden hebben het recht om te klagen bij: 
- het bestuur van de vereniging. 

Indien geen bevredigende oplossing van de klacht wordt ervaren kan men zich 
wenden tot de toezichthouder:  
- Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag.  


