
Beleid van Vereniging Historie Weststellingwerf inzake de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 

In het kader van de AVG heeft Vereniging Historie Weststellingwerf, 

hierna te noemen VHW haar beleid betreffende de gegevensverwerking 

en de privacybescherming bekeken en vastgelegd in onderstaand 

document. 

VHW wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van 

de AVG. 

De gegevens die VHW verwerkt staan vermeld in het 

verwerkingsregister. 

Het hoofddoel van de gegevensverwerking is het bijhouden van een 

ledenlijst, het kunnen innen van contributie en het kunnen verstrekken 

van het verenigingsblad “De Stelling”. 

De gegevens worden verkregen van het lid en met toestemming van 

ieder lid afzonderlijk verwerkt en alleen met derden gedeeld met 

toestemming van het betreffende lid. 

Voor zover nodig op grond van de AVG zal VHW 

verwerkingsovereenkomsten sluiten met in te schakelen derden, ter 

bescherming en beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. 

Na beëindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens van het 

betreffende lid worden verwijderd, tenzij er een gerechtvaardigd belang 

is om de gegevens te behouden ten behoeve van de gerechtvaardigde 

belangen van VHW.  

Leden hebben het recht op: 

-informatie over de verwerkingen 

-inzage in de gegevens 

-correctie van de gegevens 

-verwijdering van de gegevens 

-beperking van de gegevens 

-verzet 

-overdracht 

Deze gegevens worden binnen 1 maand na het verzoek hiertoe door 

een lid aan dat betreffende lid verstrekt, tenzij het verzoek kennelijk 

ongegrond of buitensporig is. De verstrekking zal plaatsvinden in een 

gangbare en machineleesbare vorm. 

VHW heeft geconstateerd dat zij als verwerkingsverantwoordelijke geen 

verplichting heeft tot het aanstellen van een functionaris 

gegevensbescherming, omdat de vereniging geen overheidsinstelling is, 

geen stelselmatige observaties uitvoert en een kleine vereniging 

betreft, waardoor er niet op grote schaal bijzondere persoonsgegevens 

worden verwerkt. 



Ook heeft VHW geconstateerd dat zij op basis van de AVG niet verplicht 

is een data protection impact assessment, of te wel een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling, hierna te noemen een DPIA, 

uit te voeren, aangezien zij niet op grote schaal bijzondere 

persoonsgegevens verwerkt. 

VHW zal er zoveel mogelijk voor zorg dragen dat de gegevens beveiligd 

worden opgeslagen. 

Mocht er ondanks deze beveiliging een datalek ontstaan, dan zal VHW 

dit lek binnen 72 uur na ontdekking daarvan melden bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens door middel van een daarvoor opgesteld formulier.  

Ook de leden waarop het datalek betrekking heeft zullen op de hoogte 

worden gesteld als het datalek naar alle waarschijnlijkheid een risico 

vormt voor de rechten of vrijheden van die leden. 

Als datalek merkt VHW daarbij aan een inbreuk op de beveiliging die 

leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking, 

doorzending of opslag van persoonsgegevens, waardoor er een risico 

wordt gevormd voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.  

Van alle datalekken zal tevens een register worden bijgehouden. 

 

Verwerkingsregister 

De Vereniging Historie Weststellingwerf (VHW) verwerkt ten behoeve 

van haar werkzaamheden binnen haar vereniging de volgende 

gegevens: 

-gegevens van leden, te weten: 

 Naam 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 e-mailadres 

 bankrekeningnummer 

Ten behoeve van het kunnen verzenden van het verenigingsblad “De 

Stelling” en het innen van contributie 

Deze gegevens worden voor iedere druk van “De Stelling” verstrekt aan 

de drukker, die tevens zorg draagt voor de verzending van “De 

Stelling”. Met de drukker is een verwerkingsovereenkomst gesloten. 

Via het e-mailadres worden leden op de hoogte gehouden van geplande 

activiteiten en bijeenkomsten. 

Op verzoek van een lid worden de gegevens gewijzigd, verwijderd of op 

andere door het lid gewenste wijze verwerkt. 

Naast gegevens van de leden heeft de VHW ook gegevens in een 

archief opgeslagen. Deze gegevens worden verzameld door ontvangst 

van deze gegevens van derden, die door de verstrekking daarvan 

toestemming geven om deze gegevens te verwerken. 

 


