
Privacyreglement van de historische vereniging Sijbekarspel/Benningbroek  
“Lijnen door de tijd” 

Hieronder wordt aangegeven hoe bovengenoemde vereniging de privacy beschermt en hoe omgegaan wordt 
met persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt  
De volgende persoonsgegevens van leden worden gebruikt en opgeslagen:  
voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Ook bankrekeningnummers worden 
door middel van de afschriften van de bank opgeslagen. 

Het gebruik van persoonsgegevens  
De persoonsgegevens zijn nodig voor het versturen van uitnodigingen, vergaderstukken, facturen voor het 
lidmaatschap en de Kroniek. Telefonisch contact of mailcontact wordt gezocht in verband met 
verenigingsactiviteiten. 

Hoe lang gegevens worden bewaard  
Persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, nadat het lidmaatschap is opgezegd. 
Bankafschriften blijven langer bewaard. 

Foto’s op de website en de beeldbank  
Er kunnen foto’s van verenigingsbijeenkomsten op de website of de beeldbank geplaatst worden. Indien u 
bezwaar heeft tegen het plaatsen van een foto waar u herkenbaar op staat, dan kunt u contact opnemen met 
de secretaris. Uw gezicht op de betreffende foto zal onherkenbaar gemaakt worden, uw naam in het bijschrift 
wordt verwijderd. Ditzelfde geldt voor de door derden ter beschikking gestelde foto’s voor de beeldbank. 

Delen van gegevens met anderen  
Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit van belang is voor het verenigingsgebeuren 
en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U kunt uw persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen door contact op te nemen met de 
secretaris.  

Beveiligen  
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet veilig beheerd worden door het bestuur, op de website of de 
beeldbank of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst, of wijzigingen wilt 
voorstellen over de beveiliging, neem dan contact op met de secretaris. 
 

Ik geef historische vereniging Sijbekarspel/Benningbroek “Lijnen door de tijd” toestemming mijn gegevens 
en beeldmateriaal te verwerken volgens de regels beschreven in het hierboven gestelde reglement. 

NAAM ................................................... 

DATUM ................................................. 

HANDTEKENING ........................................... 

Inleveren van dit formulier kan tijdens de vergadering, per post naar het secretariaat: Westerstraat 92, 1655 
LE Sijbekarspel, per email naar info@lijnendoordetijd.nl of bij een van de bestuursleden in de brievenbus.

mailto:info@lijnendoordetijd.nl

