
Privacyverklaring (concept) 
Heemkundekring Stad en Lande van Tholen (Heemkundekring Tholen) 
 
Inleiding 
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Heemkundekring Tholen 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
Heemkundekring Tholen verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent en/of gebruik 
maakt van haar diensten, en je je persoonsgegevens daartoe hebt verstrekt.  Daarnaast 
houden wij gegevens bij van bezoeken aan de website.  
 
Contactgegevens 
Postadres: Hoogstraat 10, 4691CB te Tholen 
Telefoon: (0166) 603122 
Website: https://heemkundetholen.nl 
Mail: secretaris@heemkundetholen.nl 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
De gegevens die Heemkundekring Tholen bewaart van leden: 

• Voor- en achternaam 
• Geslacht (alleen ten behoeve van de adressering) 
• Adres 
• E-mail 
• Telefoon 
• Bankrekeningnummer (als onderdeel van ontvangen betalingen) 

 
Het beheer van de ledenadministratie is de verantwoordelijkheid van de secretaris. De 
penningmeester maakt gebruik van de ledenadministratie voor het innen van de 
contributie. Overige bestuursleden kunnen, op verzoek, ledeninformatie opvragen voor de  
doelstellingen zoals hieronder beschreven.  
 
De persoonsgegevens van niet-leden die diensten afnemen zijn veelal beperkt tot een 
email-adres en bankrekeningnummer. 
 
Het doel van de gegevensverwerking 
Heemkundekring Tholen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
Verstrekken van informatie in het kader van het lidmaatschap, waaronder het bijhouden 
van een ledenadministratie, het innen van het lidmaatschapsgeld, het verzenden van 
nieuwsbrieven en het jaarboek, het informeren over activiteiten, en het verstrekken van 
aangevraagde informatie. Daarnaast kunnen contactgegevens worden uitgewisseld binnen 
werkgroepen. 
 
De ledenlijst is alleen te raadplegen door bestuursleden in het kader van bovengenoemde 
taken. 
 



Onze administratie bevat bankrekeningnummers uit hoofde van ontvangen 
lidmaatschapsgelden, bijdragen voor deelname aan activiteiten of afname van overige 
diensten. Voor de administratie gelden wettelijke bewaartermijnen. 
 
Wij kunnen informatie verstrekken aan niet-leden van door hun zelf verstrekte 
persoonsgegevens in het kader van door hun opgevraagde informatie of aanmelding voor 
door ons georganiseerde activiteiten (bijv. lezingen en excursies). 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. 
 
Heemkundekring Tholen hanteert de volgende bewaartermijnen: 

• ledenadministratie: duur lidmaatschap plus 1 jaar 
• financiële administratie: zeven jaar (wettelijke termijn) 

 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Heemkundekring Tholen verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat nodig is 
voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 
 
Indien wij werken met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht 
(bijvoorbeeld verzending door een drukker) dan sluiten wij een bewerkersovereenkomst om 
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 
Momenteel hebben wij alleen een bewerkersovereenkomst met Google Analytics (zie 
hieronder). 
 
Cookies etc. 
Van het bezoek aan onze website worden gegevens geregistreerd. Het gaat daarbij om 
bijvoorbeeld bezoekersaantallen, bezochte pagina's en berichten, en eigenschappen van de 
gebruikte webbrowsers. Daarbij worden cookies gebruikt. 
 
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen 
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek 
aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies 
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
optimaliseren.  
 
Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies. Met Google Analytics hebben wij een 
bewerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben het laatste octet van het IP-adres 
gemaskeerd. We hebben 'gegevens delen' uitgezet. We maken geen gebruik van andere 
Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 
 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van je browser verwijderen. 



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het mailadres 
webmaster@heemkundetholen.nl of schriftelijk kenbaar maken bij het secretariaat (zie 
onder contactgegevens). 
 
Publicatie van foto's en gegevens 
Wij publiceren regelmatig artikelen over activiteiten en heemkundige onderwerpen.  
 
Op de website (https://heemkundetholen.nl) worden foto's en informatie geplaatst om een 
beeld te geven van onze activiteiten en als onderdeel van artikelen op het gebied van 
heemkunde. Deelnemers aan activiteiten stemmen er voorshands mee in dat zij mogelijk 
herkenbaar in beeld komen op de website. 
 
Publicatie van foto's gebeurt zoveel mogelijk met bronvermelding en/of voorafgaande 
goedkeuring. 
 
Indien je bezwaar maakt tegen plaatsing van een foto en/of informatie op de website kun je 
dit kenbaar maken via een mail aan webmaster@heemkundetholen.nl. 
 
Vragen, opmerkingen of klachten 
Voor vragen en opmerkingen kun je een mail sturen naar webmaster@heemkundetholen.nl 
of een brief naar het secretariaat (zie onder contactgegevens). 
 
Tevens heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
 
 
 
 


