
PRIVACY BELEID 

Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg 

 

De Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg (hierna te noemen: Monumentenvereniging) 

hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. Persoonlijke 

gegevens worden door de Monumentenvereniging dan ook met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Monumentenvereniging houdt zich in alle gevallen 

aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

 

In deze privacyverklaring staat beschreven welke uitgangspunten de Monumentenvereniging 

hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens. Ook gerelateerde 

onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in 

dit beleid beschreven. 

Het Privacybeleid omvat alle bestanden van de Monumentenvereniging waarin 

persoonsgegevens voorkomen. 

Het bestuur van de Monumentenvereniging is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en 

handhaven van het Privacybeleid. 

 

Indien u lid wordt van de Monumentenvereniging, een donatie doet of om een andere reden 

persoonsgegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens 

overeenkomstig dit Privacybeleid te verwerken en te gebruiken. 

 
1. Verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens zijn de 

voorzitter, secretaris en de  penningmeester van de Monumentenvereniging.  

 

2.  Welke gegevens verwerkt de Monumentenvereniging en voor welk doel? 

 
2.1       In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 
 achternaam en voorletters, geslacht (de heer / mevrouw), samen met de eventuele   

partner of huisgenoot (indien als zodanig opgegeven). 
 adresgegevens. 
 e-mailadres(sen). 
     bankrekeningnummer i.v.m. verwerking contributiebetaling, (periodieke) 

schenkingen, terugbetalingen e.d 
2.2 De Monumentenvereniging verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens   
           voor de volgende doeleinden: 

 uw naam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het 

lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan. 

 uw e-mailadres en/of naam- en adresgegevens worden gebruikt voor het 

versturen van facturen, nieuwsbrieven, het informatiebulletin 

‘Doesborgh Nieuws’ en uitnodigingen voor de activiteiten zoals 

ledenvergaderingen, thema-avonden en de jaarlijkse Poortersdag. 

 uw naam, adresgegevens en bankrekeningnummer worden gebruikt om 

betalingen van het lidmaatschapsgeld en andere afgenomen diensten 

(zoals bijvoorbeeld deelname aan cursussen, excursies, e.d.) te 

verwerken. 



2.3 Als de Monumentenvereniging gebruik maakt van uw e-mailadres en de te 

verzenden informatie aan meerdere e-mailadressen wil sturen gebeurt dit altijd via 

bcc. Het gebruik maken van uw e-mailadres kunt u te allen tijde stop zetten door 

melding hiervan aan de secretaris: secretaris@monumentenverenigingdoesburg.nl 

3.  Bewaartermijn 

Al uw gegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap door 

de Monumentenvereniging opgeslagen en daarna uit de bestanden verwijderd en 

vernietigd. Een en ander uitgezonderd in geval van wettelijke of financiële 

verplichtingen. 

4.   Wijze van opslag en beveiligingsmaatregelen  

 De naam- en adresgegevens worden opgeslagen in het e-mailprogramma van 
de Monumentenvereniging en in dropbox. Ter bescherming van deze 
persoonsgegevens heeft de Monumentenvereniging passende technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen d.w.z. dat de 
geautomatiseerde databestanden goed beveiligd zijn volgens redelijke en 
algemeen aanvaarde standaarden (virus- en netwerkbeveiliging). 

 De boekhoudkundige gegevens met naam en banknummers worden 
gedownload in een stand-alone boekhoudpakket dat niet online geraadpleegd 
kan worden.  

  5.   Toegang tot persoonsgegevens 

Toegang tot persoonsgegevens hebben: 
 Bestuursleden. De boekhoudkundige gegevens met de persoonlijke banknummers 

zijn alleen in te zien door de penningmeester en de voorzitter. 

 leden van de kascommissie voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening 

van hun taak 

 

5.1  Behoudens het bepaalde in de voorgaande hebben derden - daaronder mede begrepen 

andere verenigingsleden dan de betrokkene zelf – geen toegang tot of inzage in de door 

Monumentenvereniging verwerkte persoonsgegevens, tenzij aan die derden op basis van 

hun wettelijke bevoegdheden toegang of inzage moet worden verleend. 

5.2   Een ieder die toegang heeft tot de in dit reglement bedoelde persoonsgegevens, moet zich 

strikt houden aan het reglement. 

 

6.  Inzagerecht, verwijdering, vragen en/of klachten 

Via de secretaris van de Monumentenvereniging kunt u een verzoek indienen om uw 

persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De 

Monumentenvereniging zal uw verzoek in behandeling nemen en u hierover schriftelijk 

informeren. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens 

gemachtigde. Betrokkene of diens gemachtigde moeten zich kunnen legitimeren. 

 

6.1 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens 

als bedoeld in artikel 1, kunt u contact opnemen met de secretaris. 

6.2 Indien u klachten heeft over de wijze waarop de Monumentenvereniging uw 

persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u hierover contact opnemen 

met de voorzitter van de  Monumentenvereniging 

 
  6.3  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden 

gericht aan de secretaris: secretaris@monumentenverenigingdoesburg.nl  

 
7.  Afbeeldingen personen 

In Doesborgh Nieuws kunnen foto’s  worden gepubliceerd van door de vereniging 

georganiseerde activiteiten, waarop aan die activiteiten deelnemende leden staan 



afgebeeld, tenzij leden aangeven hier expliciet bezwaar tegen te hebben. Indien men hier 

bezwaar tegen heeft kan men dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken.  

 

8.   Datalek 

Indien op enig moment sprake is van een datalek wordt daarvan onmiddellijk melding 

gedaan aan: 

 de direct betrokkene(n) 

 de Autoriteit Persoonsgegevens (via het meldloket datalekken). 

 

 

 

Dit privacybeleid zal worden vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 12 

november 2018 


