De nieuwe wet op de privacy is op 25 mei 2018 ingegaan. Deze verplicht ons om persoonsgegevens van
onze leden en abonnees (nog meer) te beschermen.
Indien je lid en/of abonnee wordt of een donatie doet of om andere reden persoonsgegevens verstrekt aan
Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ Geffen, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in
lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij moeten daarom iedereen laten weten welke persoonsgegevens bewaard worden en hoelang etc.
Wij bewaren van:
Leden:
a. Naam en Voorna(a)m(en)
b. Adres
c. Bezorgadres Auw Neijts
d. Telefoonnummer(s)
e. E-mailadres
f. Rekeningnummer
g. Aanmeldingsdatum
Deze gegevens worden op papier en/of digitaal bewaard.
Bij penningmeester thuis:
a b c d e f en g.
Bij secretaris: bij Vladerack
abdeg
Bij activiteitenpersoon bij Vladerack
ab
Bij bezorger Auw Neijts
ac
Buiten deze personen heeft niemand toegang tot deze gegevens.
Deze gegevens worden bewaard tot een jaar na afmelding of overlijden waarna ze vernietigd worden.
De e-mail-adressen zijn nodig om de maandelijkse info’s toe te sturen of contact op te nemen. Wens je dit
niet, dan moet je het doorgeven aan de penningmeester. Da ontvang je ook geen info’s meer.
Abonnees:
a. Naam en Voorna(a)m(en)
b. Adres
c. Bezorgadres Auw Neijts
d. Telefoonnummer(s)
e. ev. e-mailadres
f. Rekeningnummer
g. Aanmeldingsdatum
Deze gegevens worden op papier en/of digitaal bewaard.
Bij penningmeester thuis:
a b c d e f en g.
Bij secretaris: bij Vladerack
abdg
Bij bezorger Auw Neijts
ac
Buiten deze personen heeft niemand toegang tot deze gegevens.
Deze gegevens worden bewaard tot een jaar na afmelding of overlijden waarna ze vernietigd worden.
Foto’s.
Tijdens activiteiten van Vladerack worden foto’s gemaakt door onze fotografen t.b.v ons archief,
presentaties en beeldbank. Indien je dit niet wilt, kan je dat doorgeven aan het bestuur.
Wij houden ons aanbevolen voor foto’s (digitaal of op papier), die betrekking hebben op Geffen of
Geffense mensen. Indien dergelijke foto’s aangeleverd worden, wordt gevraagd om te tekenen, dat deze
door Vladerack gebruikt mogen worden voor het archief, presentaties en de beeldbank.

Financiën
De financiële administratie wordt zoals wettelijk verplicht 7 jaar bewaard bij de penningmeester.
Beveiliging
Vladerack neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoon
0735322137 of e-mail heemkunde@gmail.com.
Wijzigingen.
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij
adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

