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Privacyverklaring
De Vereniging voor Terpenonderzoek (hierna VvT) is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De VvT verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt.
Dat zijn:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Jaar van aanmelding als lid
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar.
Leeftijd of geboortedatum horen niet bij de door ons verwerkte gegevens,
Wie jonger is dan 16 jaar en toch graag lid wil worden van de VvT heeft schriftelijke
toestemming nodig van de ouders voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
De VvT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

De ledenadministratie
Het versturen van poststukken
De financiële administratie en het afhandelen van uw betaling (waaronder automatische
incasso)
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is met het oog op onze leden- of financiële
administratie
Het incidenteel versturen van nieuwsberichten per e-mail. Het gaat om nieuwsberichten
die gerelateerd zijn aan de doelstellingen van de VvT. De e-mailadressen worden bij het
versturen niet zichtbaar gemaakt.

De secretaris houdt een Register van verwerkingsactiviteiten bij.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De VvT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

-

Bij uitschrijving als lid worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard. Daarna
worden ze verwijderd uit alle bestanden.
De financiële administratie wordt volgens wettelijk voorschrift gedurende zeven jaar
bewaard.
De Vereniging speelt van oudsher een belangrijke rol in de archeologie van NoordNederland en vele leden zijn daarin actief. Met het oog op toekomstig onderzoek naar de
geschiedenis van het onderzoek is archivering van de ledenadministratie gewenst. Met het
oog op archivering wordt jaarlijks een papieren ledenlijst met alleen namen en
woonplaatsen gearchiveerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vvt verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden. Derden kunnen wel vragen om
relevante nieuwsberichten te verzenden via de digitale mailinglist. Commerciële berichten
komen daar niet voor in aanmerking. Een uitzondering wordt gemaakt voor aankondigingen
van relevante wetenschappelijke publicaties.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de drukker die de
Nieuwsbrief verstuurt), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De VvT blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U
kunt U afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt een aantal rechten die vooral van
belang zijn bij het verwerken van gevoelige gegevens, bijvoorbeeld medische dossiers.
Volledigheidshalve noemen wij ze toch:
U hebt het wettelijke recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Dat laatste staat bij de VvT gelijk aan het opzeggen van het lidmaatschap.
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken. Dat is van belang bij de digitale nieuwsberichten: u kunt u te allen tijde en zonder
opgave van redenen laten uitschrijven uit deze verzendlijst.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar terpenvereniging@gmail.com. We reageren zo snel
mogelijk, in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek.
De Vvt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Foto's
Tijdens bijeenkomsten georganiseerd door de vereniging zoals de Algemene Ledenvergadering
en excursies maken leden dikwijls foto's. Deze worden soms gebruikt voor de website, de
facebookpagina, de nieuwsbrief en publicaties van de vereniging. Indien u niet wilt dat foto’s
waar u op te zien bent openbaar worden, kunt u dat tijdens de bijeenkomst aan het bestuur
laten weten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De VvT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Adresgegevens en andere persoonsgegevens worden opgeslagen in
een met een wachtwoord beveiligde database die beheerd wordt door de secretaris, en die
alleen gebruikt wordt door de secretaris en de penningmeester. Alle apparatuur is beveiligd
met een antivirusprogramma. Er wordt regelmatig een back-up gemaakt op een beschermd
schijfgeheugen.
Als u vermoedt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via terpenvereniging@gmail.com.

