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              PRIVACYVERKLARING 

Heemkundekring de Vierschaer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
In deze privacyverklaring willen we u laten weten hoe wij omgaan met die persoonsgegevens. 
Indien u als lid van Heemkundekring de Vierschaer persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u 
toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. 
Als Heemkundekring de Vierschaer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken: 
Heemkundekring de Vierschaer  verwerkt persoonsgegevens over u omdat u lid bent van onze 
vereniging en u deze gegevens aan ons verstrekt.  
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- voorletters en achternaam 
- geslacht 
- adresgegevens 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 
- bankrekeningnummer 

 
Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens: 
Naast de hiervoor genoemde gewone persoonsgegevens verwerken wij geen bijzondere 
persoonsgegevens over u, zoals godsdienst, politieke voorkeur of medische gegevens.  
 
Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag: 
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: 

- contact over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan 
- de verstrekking of afhandeling van de door u aangevraagde of verkregen informatie 
- het toesturen van het tijdschrift per post 
- het toesturen van de nieuwsbrief en andere mededelingen en uitnodigingen per post 
- het toesturen van de nieuwsbrief en andere mededelingen en uitnodigingen per mail, tenzij 

u hebt aangegeven geen informatie per mail te willen ontvangen 
- het toesturen van het jaarlijkse verzoek tot contributiebetaling per post of mail 
- het uitvoeren van SEPA-incasso als u daartoe een machtiging hebt ondertekend 

 
Beveiliging: 
Heemkundekring de Vierschaer neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. 
Uw gegevens worden opgeslagen in een professioneel softwarepakket voor ledenadministratie. 
Dit softwareprogramma is alleen lokaal raadpleegbaar door de secretaris van heemkundekring de 
Vierschaer en is beveiligd met een wachtwoord. 
 



Bewaartermijn: 
Heemkundekring de Vierschaer zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt 
noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn 
verzameld. 
Concreet betekent dat in uw geval dat uw gegevens uiterlijk tot afloop van het abonnementsjaar 
waarin u het abonnement hebt opgezegd, zullen worden bewaard. 
 
Delen met derden: 
Heemkundekring de Vierschaer verstrekt uw gegevens niet aan derden. 
De distributie van de boekjes, voor zover deze niet per post geschiedt, wordt in eigen beheer gedaan. 
Mocht het in de toekomst nodig zijn om diensten van derden in te schakelen, dan sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst met deze derden om de vereiste bescherming te waarborgen. 
 
Uw rechten: 
U heeft de volgende privacyrechten: 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.  
Wilt u gebruik maken van deze rechten? Maak hiervoor een afspraak met het secretariaat van de 
Vierschaer om langs te komen.  
Zie daarvoor de contactgegevens onderaan deze verklaring. 
Tijdens de afspraak is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens 
die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om 
gegevens van andere personen in te zien. 
 
Foto’s en beelden op de website: 
Bij te plaatsen beeldmateriaal op de website van Heemkundekring de Vierschaer wordt(-en) –voor 
zover in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing- de 
betrokkene(n) vooraf om toestemming gevraagd 
 
Cookies: 
De Vierschaer gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies.  
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 
 
Als u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen heeft kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van Heemkundekring de Vierschaer: 
Mail: secretaris@de-vierschaer-wouw.nl 
Postadres: van Goghlaan 7  
                    4703 JA Roosendaal 
Tel. 06 11011997 
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