
 

 

 

   

PRIVACYBELEID VERENIGING HISTORISCH AMSTELVEEN 

Versie mei 2018 

Dit is het privacybeleid van de Vereniging Historisch Amstelveen, gevestigd te Amstelveen en 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40537104. Dit 

beleid omschrijft onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, zowel bij het aangaan van het 

lidmaatschap als bij het bezoeken van de website http://www.historischamstelveen.nl, en voor welke 

doeleinden deze gegevens worden gebruikt. 

1. Persoonsgegevens 

Bij het aangaan van een lidmaatschap van de Vereniging Historisch Amstelveen verzamelen wij 

persoonsgegevens. Het gaat om gegevens die wij nodig hebben om het lidmaatschap te effectueren:  

• naam; 

• adres; 

• postcode en woonplaats; 

• telefoonnummer; 

• emailadres. 

2. Doeleinden van de verwerking en gebruik van de gegevens 

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• om het lidmaatschap van de vereniging te effectueren; 

• om u te informeren over de activiteiten van de vereniging en te reageren op gestelde vragen; 

• voor de naleving van wettelijke verplichtingen. 

Wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

De gegevens worden alleen verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden door medewerkers van 

de Vereniging Historisch Amstelveen. De medewerkers van de vereniging houden de gegevens 

geheim. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij de gebruiker daarvoor 

uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een 

rechterlijke uitspraak. Wij laten geen gegeven verwerken door derden. 

4. Gebruik van cookies 

Cookies zijn kleine bestandjes met gegevens over het bezoek op de site die geplaatst worden op de 

computer van de bezoeker. Voor het gebruik van de website www.historischamstelveen.nl maken wij 
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geen gebruik van cookies, zowel geen functionele cookies om het gebruik van de site te 

vergemakkelijken als ook geen cookies om surfgedrag vast te leggen of voor marketingdoeleinden. 

5. Beveiliging van de gegevens 

De Vereniging Historisch Amstelveen zal alles doen wat redelijkerwijs verlangd kan worden om te 

voorkomen dat bij de verwerking van persoonsgegevens deze in handen komen van onbevoegden, 

ten onrechte aan derden worden verstrekt of anderszins onrechtmatig worden verwerkt. Hiervoor zijn 

passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen. Medewerkers van de 

Vereniging Historisch Amstelveen hebben slechts toegang tot die gegevens die relevant voor hun 

functie zijn. De gegevens van de leden zijn slechts op één computer (van de penningmeester) 

opgeslagen en alleen de bestuursleden beschikken over een ledenlijst. Zij gebruiken deze gegevens 

uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden en hebben geheimhoudingsplicht. 

6. Wijziging/verwijderen van gegevens, bewaartermijnen en bezwaar 

Leden van de Vereniging Historisch Amstelveen hebben het recht om: 

• de persoonlijke informatie in te zien en aan te passen; 

• informatie te vragen over de persoonsgegevens die wij verwerken en de wijze waarop wij 

deze verwerken; 

• bezwaar te maken tegen het gebruik van gegevens door ons; 

• te verzoeken gegevens te verwijderen. Bij de beëindiging van het lidmaatschap van de 

vereniging verwijderen wij alle gegevens uit onze ledenadministratie en vernietigen wij deze. 

Voor bovenstaande kan contact worden opgenomen met: Vereniging Historisch Amstelveen, Orion 

19A, 1188 BZ Amstelveen, email: verhistoraveen@hetnet.nl 

7. Melding autoriteit Persoonsgegevens 

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze 

beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen 

voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de 

hoogte gesteld. De gebruiker wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte 

gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer. 

8. Klachten 

Heeft u een klacht over dit privacybeleid of over de manier waarop wij met persoonlijke gegevens 

omgaan? Dan bent u welkom dit te melden aan de Vereniging Historisch Amstelveen, Orion 19A, 

1188 BZ Amstelveen, email: verhistoraveen@hetnet.nl. Vindt u dat wij onvoldoende met uw klacht 

doen? Dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 



 

 

 

   

9. Wijzigingen privacybeleid 

Het kan voorkomen dat dit privacybeleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om 

ons privacybeleid regelmatig te bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


