
AVG-Privacy beleid Stichting Oud Wervershoof  
(Versie 1.0. mei 2018) 

 Dit Privacybeleid is conform de richtlijnen van de Algemene Verordening persoonsgegevens 

(AVG) en is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Oud Wervershoof, Kamer 

van Koophandel nummer: 370.93.990 verwerkt van haar vaste afnemers, medewerkers of andere 

geïnteresseerden. Voor het gebruik van foto’s, filmfragmenten, video’s, objecten en documenten, 

die door de stichting verzameld en gepubliceerd worden is een afzonderlijk document 

vervaardigd, die onderdeel uitmaakt van dit privacy beleid, te vinden onder Bijlage 2. 

 

Vooraf 

Stichting Oud Wervershoof verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk 

en transparant informeren. In dit document geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen 

over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Oud Wervershoof.  

 

Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer en e-

mailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden 

spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Ook foto’s, 

filmfragmenten en video’s worden gezien als persoonsgegevens.  

  

Van wie verwerkt Stichting Oud Wervershoof persoonsgegevens?  

Sichting Oud Wervershoof verwerkt persoonsgegevens van bestuursleden, oud bestuursleden, 

medewerkers binnen onze stichting en kopers die jaarlijks een Skriemer en of DVD “Van Ouds 

Her” afnemen. Daarnaast worden persoonsgegevens bijgehouden van schenkers van goederen 

van materiele of immateriële waarde, mensen die zich hebben geabonneerd op onze Nieuwsbrief, 

die 4 keer per jaar verschijnt en bezoekers van onze websites www.oudwervershoof.nl en 

www.beeldbankwervershoof.nl.  

Zie bijlage 1 voor een specificatie van de doelgroepen  

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

De penningmeester van Stichting Oud Wervershoof is verantwoordelijk voor de verwerking van 

de persoonsgegevens van de kopers van het jaarboek “De Skriemer” en/of de DVD “Van Ouds 

Her”. Hiervoor wordt een Excelbestand met naams- en adresgegevens bijgehouden en indien 

bekend het emailadres, mits daarvoor toestemming is gegeven.  

Het secretariaat is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de 

bestuursleden en medewerkers binnen onze stichting, van de personen die een materiele of 

immateriële schenking hebben gedaan aan onze stichting en de persoonsgegevens van 

belangstellenden die zich hebben aangemeld voor de Nieuwsbrief. 

  

Waarvoor verwerkt Stichting Oud Wervershoof persoonsgegevens?  

 

Bestuursleden, oud bestuursleden en medewerkers: 

• Als bestuurslid of medewerker van de Stichting Oud Wervershoof hebben we je 

persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze 

benaderen voor deelname aan onze activiteiten gedurende het jaar. Tevens worden je 

gegevens gebruikt om het aantal jaren te bepalen waarin je als medewerker actief bent 

binnen onze stichting. De correspondentie zal, waar mogelijk, plaatsvinden via e-mail; bij 

groepsadressering zal de correspondentie aan betrokkenen worden verstuurd in BCC.  

• Je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen af te wikkelen; 

bijvoorbeeld voor door jou voorgeschoten bedragen voor de stichting, gemaakte 

onkosten, afrekeningen van gehouden evenementen etc. 

http://www.oudwervershoof.nl/
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• Stichting Oud Wervershoof kan – altijd in samenspraak en na toestemming daartoe – de 

naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van vrijwilligers, samen met de 

vrijwilligersfunctie, publiceren op de website van de Stichting Oud Wervershoof, met als 

doel om geïnteresseerden te informeren over vrijwilligers die in de verschillende 

taakgroepen actief zijn. 

• De Stichting Oud Wervershoof houdt een afzonderlijk bestand bij van alle 

(oud)vrijwilligers van de stichting. In dit bestand zijn verwerkt de namen, adressen en 

vervulde functies die de vrijwilliger binnen de stichting vanaf datum aangaan 

vrijwilligersfunctie heeft of heeft gehad vanaf datum oprichting stichting. Deze 

persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van uitnodigingen bij 

jubileumfeesten, presentatieavonden etc. 

 

Kopers van jaarboek “de Skriemer” en/of DVD “Van Ouds Her” 

• De persoonsgegevens (naam, adres, eventueel e-mailadres en aantal afgenomen 

producten) van de kopers van het jaarboek de Skriemer” en/of de DVD “Van Ouds Her” 

worden gebruikt om jaarlijks de wijken in te kunnen delen voor verkoop van het jaarboek 

“de Skriemer” en of de DVD “Van Ouds Her”. De persoonsgegevens worden lokaal 

bewaard op de computer van de penningmeester van Stichting Oud Wervershoof.  

 

Schenkers van materiele of immateriële goederen aan de Stichting Oud Wervershoof 

• De persoonsgegevens (naam, adres en eventueel e-mailadres) van de schenkers worden 

bijgehouden in een Excelbestand met vermelding van het geschonken goed. Jaarlijks 

worden nieuwe schenkingen vermeld met naam schenker in het jaarboek “de Skriemer”, 

tenzij daartegen bezwaar is gemaakt. 

 

Abonnees digitale Nieuwsbrief 

• De persoonsgegevens (naam, adres en e-mailadres) van abonnees digitale Nieuwsbrief 

worden gebruikt voor het periodiek toezenden van de Nieuwsbrief en eventueel voor 

informatie over de door de Stichting Oud Wervershoof georganiseerde activiteiten. 

Eerder gegeven toestemming om nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen te 

ontvangen blijven van kracht, tenzij een verzoek wordt ingediend om zich af te melden 

voor de Nieuwsbrief. Uitschrijven kan via Nieuwsbrief@oudwervershoof.nl  

 

Bezoekers website www.oudwervershoof.nl en of www.beeldbankwervershoof.nl 

• Stichting Oud Wervershoof kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik 

maakt van de diensten van Stichting Oud Wervershoof, en/of omdat je deze zelf bij het 

invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Oud Wervershoof 

verstrekt. Bij bezoek aan onze websites worden geen cookies geplaatst. 

Zie bijlage voor welke persoonsgegevens worden vastgelegd. 

 

 

Hoe gaat Stichting Oud Wervershoof met jouw persoonsgegevens om?  

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor 

normaal gebruik binnen onze stichting verwerkt.  

  

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

Het secretariaat van Stichting Oud Wervershoof beheert de persoonsgegevens van medewerkers. 

Voor het vaststellen van het aantal jaren dat een medewerker actief is binnen onze stichting, 

houdt de voorzitter een overzicht bij met de namen van de medewerkers, de vervulde functies en 

het aantal jaren dat iemand actief is voor onze stichting. 

  

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Oud Wervershoof  

Stichting Oud Wervershoof kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.  

mailto:Nieuwsbrief@oudwervershoof.nl
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Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Oud Wervershoof gebonden aan de 

daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

 

Beveiligingsmaatregelen  

• De Stichting Oud Wervershoof zal de persoonsgegevens nimmer aan derden verkopen of 

gratis ter beschikking stellen voor commerciële doeleinden.  

• Stichting Oud Wervershoof neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites 

www.oudwervershoof.nl en www.beeldbankwervershoof.nl maken gebruik van een 

betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde 

handen vallen.   

• De systeembeheerder maakt jaarlijks een back-up van de website 

www.beeldbankwervershoof.nl en deze back-up staat op een losse schijf, die bewaard 

wordt in een afsluitbare lade. De dagelijkse back-up van de website 

www.beeldbankwervershoof.nl wordt uitgevoerd door de provider www.Wned.nl zelf. 

 

Kan ik zien welke gegevens Stichting Oud Wervershoof van mij verwerkt?  

Indien je inzage wilt hebben in de persoonsgegevens die binnen onze administratie opgeslagen 

worden, kun je contact opnemen met het secretariaat van onze stichting. 

secretariaat@oudwervershoof.nl. 

  

Foto’s 

Gedurende de presentatieavond van ons jaarboek “de Skriemer” in november worden foto’s 

gemaakt met als doel om deze te publiceren op onze website www.beeldbankwervershoof.nl 

en/of www.oudwervershoof.nl en/of onze Facebookpagina. 

Ook overige foto’s die gemaakt zijn tijdens bijvoorbeeld een bezoek aan de exposities in het 

Raadhuis zullen alleen worden gebruikt om op onze website/facebookpagina te publiceren.  

  

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Oud 

Wervershoof kun je altijd contact opnemen met het secretariaat: 

secretariaat@oudwervershoof.nl.  

  

Wijzigingen privacy beleid  

Stichting Oud Wervershoof behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit 

privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid met enige regelmaat te 

raadplegen, zodat je van evt. wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacy beleid zelf 

opslaan of raadplegen via onze site www.oudwervershoof.nl.  

   

Bijlage 1: doelgroepen 

Persoonsgegevens gebruik je alleen maar voor het doel waarvoor je deze hebt verkregen. 

 

Bestuursleden 

Persoonsgegevens : Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, huidige en 

eerder beklede functie. 

Grondslag : Werving bestuursleden 

Verwerking : Via secretariaat in een Excelbestand. 
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Bewaartermijn : Niet nader bepaald. Gegevens worden bewaard t.b.v. archivering, tenzij het 

bestuurslid heeft aangegeven dat zijn/haar gegevens na beëindiging van het lidmaatschap 

verwijderd dienen te worden. 

 

Medewerkers 

Persoonsgegevens : Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekening en functie. 

Grondslag: Werving vrijwilligers 

Overeenkomst : Ja, middels toestemmingsverklaring 

Verwerking : Via secretariaat in een Excelbestand. 

Bewaartermijn : Niet nader bepaald. Gegevens worden bewaard t.b.v. archivering, tenzij het 

bestuurslid heeft aangegeven dat zijn/haar gegevens na beëindiging van het lidmaatschap 

verwijderd dienen te worden. 

 

Afnemers 

Persoonsgegevens : Naam, adres, (e-mailadres en telefoonnummer indien bekend) 

Overeenkomst : geen, via jaarlijkse afname Skriemer en of DVD “Van Ouds Her” 

Verwerking : Via penningmeester in een Excelbestand. 

Bewaartermijn : Niet nader bepaald. Gegevens worden bewaard teneinde afnemers in volgende 

jaren te kunnen benaderen, tenzij koper aangeeft dat zijn/haar gegevens verwijderd dienen te 

worden. Gegevens worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie 

zoals afnemersaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. 

 

Schenkers/gevers 

Persoonsgegevens : Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer 

Overeenkomst : Aanbod schenker 

Verwerking : Via secretariaat in een Excelbestand. 

Bewaartermijn : Niet nader bepaald. Gegevens worden bewaard t.b.v. archivering, tenzij de 

schenker heeft aangegeven dat zijn/haar gegevens na de schenking verwijderd dienen te worden. 
 

Abonnees Nieuwsbrief 

Persoonsgegevens: Naam en e-mailadres 

Overeenkomst: Aanvraag Nieuwsbrief 

Verwerking: via secretariaat in een Excelbestand. 

Bewaartermijn: Niet nader bepaald. Gegevens worden bewaard t.b.v. archivering, tenzij de 

abonnee heeft aangegeven dat zijn/haar gegevens na beëindiging van deelname verwijderd 

dienen te worden. 

 

Bezoekers website www.oudwervershoof.nl en www.beeldbankwervershoof.nl 

De Stichting Oud Wervershoof kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

o Je voor- en achternaam 

o je adresgegevens 

o je telefoonnummer 

o je e-mailadres 

o je IP-adres 

Grondslag: informatieaanvraag 

Verwerking: De Stichting Oud Wervershoof verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch 

contact met je op te nemen als je daar om verzoekt, en/of om je persoonlijk of schriftelijk (per e-

mail of per post) te kunnen benaderen. 

Bewaartermijn: je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om 

de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.  

http://www.oudwervershoof.nl/
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Bijlage 2: Privacy beleid specifiek m.b.t. Beeldbank Stichting Oud Wervershoof 
 

AVG persoonsgegevens gebruikt en opslag 

Conform de nieuwe regels van de Autoriteit persoonsgegevens doet vanaf 25 mei 2018 de 

nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn intrede en is het van belang 

dat ook Stichting Oud Wervershoof inzage geeft in het gebruik van foto’s, filmfragmenten, 

video’s, objecten en documenten, die door de stichting verzameld en gepubliceerd zijn en 

worden. 

 

1. Doel 

Beelden algemeen 

• 1.1 De beelden, (van foto’s, filmfragmenten, video’s, documenten en objecten) en bijbehorende 

(persoons)gegevens die Stichting Oud Wervershoof verzamelt, worden enkel gebruikt voor 

documenterende doeleinden.  

De beelden zijn bestemd voor het vastleggen van de historie van het dorp Wervershoof.  

Beelden kunnen worden gepubliceerd via de internet beeldbank van de Stichting Oud 

Wervershoof, www.beeldbankwervershoof.nl. Daarnaast kunnen sommige foto’s of documenten 

gebruikt worden bij een artikel in het jaarboek de “Skriemer” of voor exposities door de 

Stichting Oud Wervershoof, over een relevant onderwerp. 

Beelden op beeldbank 

• 1.2 Beelden kunnen worden gepubliceerd via internet beeldbank van de Stichting Oud 

Wervershoof, www.beeeldbankwervershoof.nl met als doel ze toegankelijk te maken voor (oud) 

inwoners van Wervershoof en omgeving, en om het mogelijk te maken voor bezoekers om 

aanvullende informatie te leveren bij beelden, om op deze wijze de vastgelegde geschiedenis van 

Wervershoof te vergroten. 

• 1.3 Beelden in de beeldbank worden opgeslagen omdat ze een geschiedkundige taak hebben. 

De beelden worden daarbij voorzien van metadata welke ook persoonsgegevens kunnen 

bevatten, zoals bijvoorbeeld naam- en adresgegevens, familiegegevens, of informatie over 

lidmaatschap van een organisatie of vereniging. Het vastleggen van deze metadata heeft enkel 

een geschiedkundige taak. 

• 1.4 Beelden worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. 

 

Bezoekers beeldbank 

• 1.6 Van bezoekers van de beeldbank worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden 

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging van gegevens die uw 

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op 

de website. Stichting Oud Wervershoof gebruikt deze informatie om bezoekersaantallen te 

kunnen afleiden en de website indien noodzakelijk te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel 

mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt. 

. 1.7 Van bezoekers van de beeldbank die het reactieformulier hebben ingevuld worden door de 

Stichting Oud Wervershoof slechts tijdelijk de persoonsgegevens zoals de opgegeven naam en 

het e-mailadres bewaard. Het doel hiervan is dat de Stichting Oud Wervershoof contact kan 

opnemen over de geplaatste reactie.  

• 1.8 Persoonsgegevens van bezoekers worden niet verstrekt aan derden. 

• 1.9 Persoonsgegevens van bezoekers worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden 

 

2. Ontvangst Persoonsgegevens derde personen 

• 2.0 Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden anders dan de gegevens die via de 

http://www.beeldbankwervershoof.nl/
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beeldbank toegankelijk zijn via internet. Indien iemand in contact wil komen met een persoon op 

de foto waarvan persoonsgegevens bekend zijn bij de Stichting Oud Wervershoof dan zal dit in 

overleg gaan met degene die op de foto staat. 

3. Duur van de opslag 

• 3.1 De beelden en (persoons)gegevens hierbij, blijven in principe onbeperkt bewaard, omdat ze 

een geschiedkundige taak hebben en deze niet tijds gelimiteerd is. 

• 3.3 naam en e-mailadres van bezoekers van de website die een reactie hebben achter gelaten, 

worden opgeslagen voor een periode van ca. 1 jaar. Met enkel als doel om in de toekomst 

incidenteel contact te kunnen opnemen met betreffende personen. Mochten personen te kennen 

geven hier geen prijs op te stellen dan zullen de gegeven per direct worden verwijderd. 

• 3.4 Opslag van beelden op de beeldbank zal plaatsvinden op de servers van het bedrijf 

Wned.nl. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst gesloten met Wned.nl 

• 3.5 Back-ups van de bestanden worden bewaard op de systeemcomputer en externe harde schijf 

van de beheerder beeldbank van de Stichting Oud Wervershoof.  

4. Recht op inzage 

• 4.1 Indien personen zichzelf herkennen op beeld en met gegronde bezwaren kunnen aantonen 

dat hierdoor hun privacy aangetast wordt dan kunnen zij via info@oudwervershoof.nl 

hun bezwaar kenbaar maken. Alleen als dit bezwaar gegrond is zal Stichting Oud Wervershoof 

het betreffende beeld verwijderen of de persoon om wie het gaat (op bijvoorbeeld groepsfoto’s) 

onherkenbaar maken.. 

• 4.2 Indien een persoon bezwaar heeft inzake persoonsgegevens in de vorm van e-mailadressen, 

zakenadres, woonadres en andere informatie dan zal Stichting Oud Wervershoof deze ook 

verwijderen, mits er een gegrond bezwaar is. 

• 4.3 Indien informatie betreffend personen niet juist is en het anders geformuleerd dient te 

worden dan kan een rectificatie aangevraagd worden via info@oudwervershoof.nl 

of door het plaatsen van een reactie bij het betreffende beeld op de beeldbank 

www.beeldbankwervershoof.nl. Er zal dan een aanpassing plaatsvinden na her controle van deze 

gegevens. 

5. Informatie over klachten 

• 5.0 voor klachten inzake persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Stichting Oud 

Wervershoof via e-mailadres info@oudwervershoof.nl. 

• 5.1 Mochten er daarna toch nog klachten zijn inzake persoonsgegeven dan kan dat via de 

website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

6. Overige informatie 

• 6.1 Klachten over personen op beelden zonder dat de persoon op beeld zelf een klacht indient 

worden niet in behandeling genomen. De op de foto afgebeelde personen dienen zelf contact op 

te nemen met Stichting Oud Wervershoof via emailadres info@oudwervershoof.nl en na 

onderzoek inzake terecht of onterecht plaatsing/publicatie zal de foto aangepast of verwijderd 

worden. 

• 6.2 Foto’s waarop personen staan die overleden zijn, worden niet verwijderd tenzij 

nabestaanden duidelijk gegronde redenen hebben waarom foto’s verwijderd moeten worden. 

• 6.3 De beelden maken onderdeel uit van collecties van particulieren of organisaties en zijn aan 

Stichting Oud Wervershoof ter beschikking gesteld voor gebruik conform de doelen onder 

Hoofdstuk 1. Het is hierdoor voor ons vaak onmogelijk om de rechthebbenden van beelden te 

achterhalen. Rechthebbenden die een copyright of bronvermelding willen laten toevoegen, of die 

bepaalde beelden willen laten verwijderen, kunnen contact opnemen met Stichting Oud 

Wervershoof via emailadres info@oudwervershoof.nl. Indien het aannemelijk is dat de claim 

terecht is zal een en ander naar wens van de rechthebbende worden uitgevoerd. 

Aldus opgemaakt te Wervershoof, mei 2018. 
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