
Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen     
Privacy Reglement 

1 Inleiding
De Geschiedkundige vereniging Giessenburg en Schelluinen (hierna te noemen GVGS) hecht veel 
waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar bestuurders en leden. In dit Privacy 
Reglement willen we heldere en transparante informatie geven hoe wordt omgegaan met 
persoonsgegevens. De GVGS doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom 
zorgvuldig om met persoonsgegevens. De GVGS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke 
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met 
zich mee dat het bestuur in ieder geval:

 Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. Deze doelen en persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement.

 Verwerking van persoonsgegevens beperkt wordt tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

 Vraagt om uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van 
persoonsgegevens

 Passende en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van 
persoonsgegevens gewaarborgd is.

 Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.

 Op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens en deze wil respecteren.

Het bestuur van de GVGS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van het 
bestuur en de vrijwilligers. In geval er vragen zijn over het Privacy Reglement, of in algemenere zin, 
contact met het bestuur wenst op te nemen, dan kan dit via de volgende contactgegevens:
Het bestuur van de GVGS, per adres mevrouw C.M. Sparnaay,  Nolweg 5, 4209 AW  Schelluinen. 
Tel. 0183-620388 of 06-10887280. E-mail: secretariaatgvgs@gmail.com.

2 Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door de GVGS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 Onderlinge informatie
 Versturen van nieuws(brieven), uitnodigingen en verslagen
 Inschrijven voor bijeenkomsten
 Opzetten en onderhouden van een website voor de GVGS
 Bijhouden van een lijst met bestuurders en vrijwilligers

Voor deze doeleinden kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd:
 Voornaam
 Achternaam
 Adres en/of e-mailadres
 Geboortedatum
 Telefoonnummers
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3 Verstrekking aan derden
De gegevens die aan het bestuur zijn verstrekt, kan het bestuur aan derde partijen verstrekken 
indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Tevens kan het bestuur 
persoonsgegevens delen met derden, indien hiervoor schriftelijke toestemming is ontvangen.
Verder zullen de verstrekte gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit wettelijk 
verplicht of toegestaan is. In een dergelijk geval dient medewerking te worden verleend en is het 
bestuur verplicht deze gegevens af te geven.

4 Bewaartermijn
De GVGS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

5 Beveiliging
Het bestuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de 
volgende maatregelen genomen:

 Alle personen die namens de GVGS van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 
tot geheimhouding daarvan.

 Het bestuur hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen.
 Het bestuur versleutelt persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. 
 Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische problemen.
 Het bestuur test en evalueert regelmatig de genomen maatregelen.
 Bestuursleden en leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens.

6 Rechten omtrent de gegevens
Bestuursleden en leden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de 
persoonsgegevens, welke de GVGS ontvangen heeft. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen 
de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door het bestuur  of door één van de 
verwerkers. Tevens hebben bestuursleden en vrijwilligers het recht om de verstrekte gegevens 
door het bestuur te laten overdragen aan henzelf of in opdracht van hen direct aan een andere 
partij.

7 Klachten
Mochten bestuursleden en of vrijwilligers een klacht hebben over de verwerking van 
persoonsgegevens, dan vraagt het bestuur direct contact met haar op te nemen. Komt het bestuur 
er samen met betrokkene niet uit, dan is dat vervelend. Betrokkene heeft altijd het recht een klacht
in te dienen van de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied 
van privacybescherming.

Vastgesteld door het bestuur van de GVGS  in de bestuursvergadering van 30 oktober 2018.
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