
 

AVG Privacy verklaring van Heemkundevereniging Roggel. 

Persoonsgegevens die door de Heemkundevereniging worden verzameld/bewaard/gebruikt 

zijn drieërlei te weten: 

1. De persoonsgegevens van de leden 

2. De persoonsgegevens van personen die contact zoeken via de site 

3. Historische persoonsgegevens. 

1.   De persoonsgegevens van de leden: 

Heemkundevereniging Roggel  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

van de leden zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Welke persoonsgegevens verzamelt de vereniging? 

De heemkundevereniging Roggel verwerkt onderstaande persoonsgegevens die de leden zelf 

aan de vereniging verstrekken: 

 Voor- en achternaam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer(s) 

 E-mailadres 

Waarvoor gebruikt de vereniging deze gegevens? 

Heemkundevereniging Roggel gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

1. Het afhandelen van uw betaling 

2. Verzenden van verslagen en notulen 

3. Verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten en vergaderingen 

Hoe lang worden de  persoonsgegevens bewaard? 

Heemkundevereniging Roggel bewaart de persoonsgegevens zolang als de persoon lid van de 

vereniging is. Zodra het lidmaatschap  wordt beëindigd en alle daarbij horende acties zijn 

afgehandeld worden de persoonsgegevens verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden. 

Heemkundevereniging Roggel deelt de persoonsgegevens van de leden niet met derden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

Leden hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. Daarnaast heeft men het recht om zijn eventuele toestemming voor de 



gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de 

persoonsgegevens door Heemkundevereniging Roggel en heeft men  het recht op gegevens 

overdraagbaarheid. 

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? 

Heemkundevereniging Roggel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Zo worden de persoonsgegevens alleen op beveiligde pc’s opgeslagen en zijn ze alleen 

toegankelijk voor de bestuursleden. 

2.   De persoonsgegevens verkregen via de site. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden. 

Heemkundevereniging Roggel gebruikt op haar website functionele en analytische cookies. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 

Heemkundevereniging Roggel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze 

zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw 

voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website 

goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Daarnaast gebruikt Heemkundevereniging Roggel analytische cookies. De analytische 

cookiegegevens zijn geanonimiseerd. Deze bevatten dus geen persoonsgegevens 

die traceerbaar zijn naar een persoon.  

Ook verkrijgt de vereniging gegevens van personen die contact zoeken via de site via het 

contactformulier. Deze worden alleen gebruikt voor het verkrijgen van info of het 

beantwoorden van vragen. Deze gegevens worden niet opgeslagen of gearchiveerd. 

3. Historische persoonsgegevens. 

Gegevens van personen, die op documenten (zoals bijvoorbeeld akten, bidprentjes,foto’s en 

artikelen) zijn vermeld, worden uitsluitend voor heemkundige en/of (cultuur)historische 

doeleinden bewaard. 

De gegevens worden in ons archief, dat alleen voor leden toegankelijk, is opgeslagen.  

De opslag gebeurt op beveiligde pc’s die beveiligd zijn met een wachtwoord of  fysiek in ons 

archief, dat alleen voor leden vrij toegankelijk is. 

Voor historische persoonsgegevens in een archief geldt geen bewaartermijn. 
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