
Privacy verklaring Vereniging Oudheidkundige Kring Voorst (OKV) 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijn of in verband gebracht 
kunnen worden met een natuurlijk persoon.  Hieronder vallen onder meer uw naam, adres en 
telefoonnummer. 

Waarom verzamelt de OKV persoonsgegevens? 

De OKV verzamelt persoonsgegevens om de vereniging te kunnen organiseren. Daarnaast worden de 
persoonsgegevens gebruikt om leden te informeren en contacteren. De persoonsgegevens worden 
door het aangaan van een contractuele overeenkomst, het lidmaatschap, verkregen.   

Welke persoonsgegevens verzamelt de OKV? 
De OKV verzamelt de volgende persoonsgegevens: 

• Naam: uw naam wordt gebruikt om u als lid te identificeren  
• Adres: uw adres is noodzakelijk om u te informeren en/of contacteren. Hierbij kunt u denken 

aan ons verenigingsblad Kroniek. 
• Woonplaats:  zie adres 
• E-mailadres: uw e-mailadres wordt gebruikt om u te informeren en/of contacteren over 

openstaande facturen of georganiseerde activiteiten. 
• Telefoonnummer:  zie e-mailadres   
• Geslacht: dit wordt enkel gebruikt om u de juiste aanspreektitel te geven. 
• Rekeningnummer: uw rekeningnummer wordt gebruikt voor de inning van contributie.        

 

Wat doet de OKV met deze persoonsgegevens? 

De OKV gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• Ten behoeve van de ledenadministratie 
• Ten behoeve van de informatievoorziening via post, e-mail of per telefoon. 
• Contributie-inning 
• Facturering 
• Het distribueren van Kroniek naar leden 
• Het informeren en contacteren van leden 

Hoe bewaart de OKV uw gegevens? 
Uw gegevens worden door de Oudheidskundige Kring in een gegevensbestand bewaard.  De 
bestuursleden van de OKV hebben toegang tot dit gegevens bestand. Dit gegevensbestand is 
beveiligd met een wachtwoord en wordt uitsluitend gebruikt op computers waarop een up-to-date 
firewall en besturingssysteem geïnstalleerd is.  
De OKV zal technische en organisatorische voorzieningen treffen om datalekken te voorkomen.  



Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens? 
Alle bestuursleden en de administrateur van de OKV hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Zij 
hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Dit betekent dat zij uw persoonsgegevens op 
geen enkele wijze mogen delen, verspreiden of op andere wijze mogen gebruiken.  

Daarnaast hebben vrijwilligers, bij de verzending van  Kroniek, toegang tot uw persoonsgegevens. 
Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens: 

• Naam 
• Adres 
• Woonplaats  

De vrijwilligers van de OKV mogen deze gegevens niet delen met anderen.  

Derden hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens. Enkel met uitdrukkelijke toestemming van u 
als lid kunnen persoonsgegevens met derden gedeeld worden, tenzij hiervoor een wettelijke 
verplichting bestaat. Hierbij kunt u denken aan een justitieel onderzoek.  

Wat zijn uw rechten? 
Op verzoek bij de secretaris van de OKV kan een lid de eigen persoonsgegevens inzien.  Leden 
kunnen geen persoonsgegevens van andere leden inzien. Daarnaast hebben leden het recht om te 
allen tijde de eigen persoonsgegevens op te vragen, te laten wijzigen,  of laten verwijderen. Hiervoor 
dient een schriftelijk verzoek ingediend te worden bij de secretaris. De OKV zal binnen één maand 
gehoor geven aan het verzoek. Na beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens 
verwijderd.                                                                                                                                                                    

Wat doet de OKV bij een datalek? 
Bij een datalek zal de OKV, indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat, de Autoriteiten 
Persoonsgegevens (AP) informeren.  Daarnaast zal de OKV, indien hiervoor een wettelijke 
verplichting bestaat, haar leden zo snel mogelijk informeren over de aard en omvang van het lek en 
welke persoonsgegevens het betreft.  De OKV zal alle datalekken documenteren.  

Klachten  
Als u het niet eens bent met dit  privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met de secretaris van 
de OKV.  Mocht u van mening zijn dat dit privacybeleid in strijd is met de geldende  wet- en of 
regelgeving dan kunt u dit melden bij de Autoriteiten Persoonsgegevens (AP). 

Vragen? 
Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van de OKV.  

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van wettelijke verplichtingen, indien de wet dit vereist 
zal de OKV deze privacyverklaring aanpassen. 
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