PRIVACYVERKLARING
Privacyverklaring Vestdijkkring
Laatst gewijzigd op 25-5-2018
De Vestdijkkring is 2 februari 1972 opgericht.
De vereniging heeft als doel de belangstelling voor, de kennis van en het inzicht in het werk van
Simon Vestdijk te bevorderen.
Deze Privacyverklaring geeft u inzicht in de persoonsgegevens die we verzamelen, waarom we
deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen.
We kunnen de Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Daarom raden we u aan om de
Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Waarom verzamelt en gebruikt de Vestdijkkring uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
− het bijhouden van de ledenadministratie
− het versturen van de jaarlijkse facturen voor het lidmaatschap
− het versturen van de Vestdijkkroniek
− het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten die door of met de Vestdijkkring
worden georganiseerd
− het digitaal versturen van nieuwsbrieven, e-mails en tweets
Wat voor persoonsgegevens verzamelt de Vestdijkkring?
Bij het lidmaatschap vragen wij u om:
− voor- en achternaam
− adres
− e-mailadres
Welke gegevens verzamelen we via de website vestdijk.com?
De Vestdijkkring heeft in eigen beheer de website vestdijk.com voor informatie over de schrijver
Simon Vestdijk en de activiteiten van het genootschap.
Hosting van de website vindt plaats bij one.com volgens de regels die voldoen aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG). Er zijn geen pagina’s op deze website die
uitsluitend voor leden beschikbaar zijn. De website maakt geen gebruik van “cookies”. De
website maakt gebruik van het WordPress-systeem en heeft hierin een beveiligingsprogramma
(tegen malware en met firewall) dat voldoet aan de GDPR/AVG.
Interactie met de website vindt uitsluitend plaats via de volgende wegen:
− plaatsing van berichten en aanpassing van de pagina’s door de websitebeheerder
− een inschrijvingsformulier voor aanmelding van het lidmaatschap
Hierbij worden naam, adres en e-mailadres doorgegeven. Deze data worden per e-mail
automatisch doorgestuurd naar het adres vestdijkkring@vestdijk.com om te verwerken in
de ledenadministratie.
− een aanmeldingsformulier voor volgers die telkens een e-mail wensen te ontvangen
wanneer een nieuw bericht op de website wordt geplaatst. Hierbij wordt uitsluitend het emailadres gevraagd; eventueel ook een WordPress-gebruikersnaam in het geval de
aanvrager als WordPress-gebruiker geregistreerd staat. Het WordPress-systeem genereert
een intern bestand van deze volgers dat alleen kan worden ingezien door de websitebeheerder.
− een pagina met Vraag & Aanbod / Reacties. Voor een reactie wordt hierbij e-mailadres, naam
en evt. website gevraagd, of als alternatief aanmelding via WordPress, twitter of facebook.
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Een reactie zal onmiddellijk worden verwijderd op verzoek van degene die de reactie heeft
geplaatst; een bericht naar vestdijkkring@vestdijk.com is hiervoor voldoende. Ongepaste
reacties worden direct door de website-beheerder verwijderd.
Hoe gaat de Vestdijkkring om met beeldmateriaal?
Van evenementen georganiseerd door de Vestdijkkring wordt vaak beeldmateriaal vastgelegd
voor publicatie op de website en verspreiding via facebook en twitter.
Het bestuur van de Vestdijkkring vraagt vooraf toestemming aan de leden voor deze plaatsing.
Hoe deelt de Vestdijkkring uw persoonsgegevens met derden?
Wij stellen uw adresgegevens beschikbaar aan de drukker van de Vestdijkkroniek voor het
versturen ervan. Wij verlangen van deze drukker een toezegging dat hij deze gegevens
uitsluitend zal gebruiken om deze dienst te verlenen.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en niet delen met andere personen,
instanties of organisaties.
Hoe lang bewaart de Vestdijkkring uw gegevens en hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is
voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt, c.q. zolang u lid bent van de
Vestdijkkring.
Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?
− wilt u uw persoonsgegevens inzien?
Dat kan door te mailen naar: vestdijkkring@vestdijk.com
− wilt u uw persoonsgegevens verbeteren?
Dat kan door te mailen naar: vestdijkkring@vestdijk.com
− wilt u uw persoonsgegevens verwijderen?
Dat kan door te mailen naar: vestdijkkring@vestdijk.com
U kunt ook contact met ons opnemen als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van
u verwerken onjuist zijn, als u denkt dat wij niet langer het recht hebben om uw
persoonsgegevens te verwerken of als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of de manier
waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Vestdijkkring.
Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?
De Vestdijkkring, kantoorhoudend te (2035 CK) Haarlem aan de Mathijsenstraat 13, is de partij
die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
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