
Ons beleid in verband met de gegevensbescherming. 

 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht! 

Ook wel eens de GDPR genoemd: General Data Protection Regulation. 

Daarmee wil Europa de persoonlijke gegevens van de Europese burger beter beschermen. 

 

Ook de Heemkundige Kring van Huldenberg hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). 

In deze privacyverklaring willen we op een heldere en transparante manier informatie geven over 

hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en 

gaan daarom zorgvuldig om met die persoonsgegevens. 

Als Heemkundige Kring van Huldenberg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of 

contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgende contactgegevens: 

 

Heemkundige Kring van Huldenberg 

Huis Ter Dijle (1ste verdieping) 

Leuvensebaan 313  

3040 Sint-Agatha-Rode 

info@huisterdijle.be 

 

 

Wat bedoelen wij met persoonsgegevens? 

Met persoonsgegevens bedoelen we de gegevens waarmee u direct of indirect kunt worden 

geïdentificeerd. 

Identificatiegegevens: uw naam, voornaam en adres, 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden door de Heemkundige Kring van Huldenberg verwerkt ten behoeve 

van de volgende doeleinden : 

• het versturen van onze driemaandelijkse publicatie (het Huldenbergs Heemblad) 

• het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor 

activiteiten georganiseerd door onze vereniging 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen houden wij de volgende persoonsgegevens van u bij: 

mailto:info@huisterdijle.be


• persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam en adres 

• het bedrag en de datum van het betaalde lidgeld 

 

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens? 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. 

overschrijvingen, inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, 

persoonlijk/ telefonisch/e-mail/ contact,…). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden. 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden die wij hierboven beschreven. 

De vermelde gegevens moeten verstrekt worden om lid te kunnen worden van de vereniging.  

 

Verstrekking aan derden 

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

 

Bewaartermijn 

De Heemkundige Kring van Huldenberg bewaart uw persoonsgegevens gedurende 5 jaar, te tellen 

vanaf het jaar na de laatste betaling van het lidgeld. 

 

Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de 

volgende maatregelen genomen : 

• enkel bestuursleden van de Heemkundige Kring van Huldenberg hebben toegang tot de 

persoonlijke gegevens van onze leden. Enkel zij beschikken over de wachtwoorden;  

• alle personen die namens de Heemkundige Kring van Huldenberg van uw gegevens kennis 

kunnen nemen zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan; 

• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 

• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen, en stellen bij indien nodig; 

• onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens; 



• aan deze bestuursleden wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die 

informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van 

u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met ons kan opnemen.  

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.  

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van 

uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

 Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 

 Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

 commission@privacycommission.be 

 

Wijziging privacy statement 

De Heemkundige Kring van Huldenberg kan zijn privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen 

we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 31 augustus 2018. 

Oudere versies van ons privacystatement zullen in ons archief worden opgeslagen. 

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen. 


