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De Vereniging voor Heemkunde 'Omheining' (hierna te noemen Omheining) gevestigd te Heino, gemeente
Raalte, KvK-nummer 40060714, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Vereniging voor Heemkunde 'Omheining'
Canadastraat 6
8141 AC Heino
https://www.historischeverenigingheino.nl
Email: info@omheino.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Omheining verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt:
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer(s)
• e-mailadres
• bankrekeningnummer
Verder worden foto’s en ander beeldmateriaal verwerkt en bewaard, die uit historisch oogpunt aan de
vereniging ter beschikking zijn gesteld en die, zo zij zonder onevenredige inspanning identificeerbaar zijn,
mogelijk als persoonsgegeven kunnen worden aangemerkt.
Doel en basis voor de verwerking
Omheining verwerkt persoonsgegevens op basis van de overeenkomst voor de volgende doelen:
• het afhandelen van (contributie)betaling
• verzenden van ons periodiek en onze nieuwsbrief
• verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten en activiteiten
Overige persoonsgegevens, zoals foto’s en ander beeldmateriaal kunnen, voor zover aan te rekenen als
persoonsgegeven, eerst met toestemming van betrokkenen dienen ter publicatie tijdens tentoonstellingen
en in periodieken van Omheining. Over het algemeen betracht Omheining de nodige terughoudendheid bij
het gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal, waarvan niet onomstotelijk vaststaat, dat niet van een
persoonsgegeven sprake is.
Termijn van bewaren persoonsgegevens
Omheining bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
de gegevens worden verzameld. Zodra het lidmaatschap/donateurschap wordt beëindigd en alle daarbij
horende acties zijn afgehandeld worden de persoonsgegevens, die hiermee verband houden, verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Omheining deelt de persoonsgegevens voor het lidmaatschap niet met derden, tenzij ter voldoening aan een
wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Omheining gebruikt op haar website functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone. Omheining gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast gebruikt Omheining analytische cookies en deelt deze cookiegegevens met Google. De analytische
cookiegegevens zijn geanonimiseerd. Deze bevatten dus geen persoonsgegevens die traceerbaar zijn naar
een persoon. Met Google heeft Omheining een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Omheining blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door Omheining en heeft u het recht op overdraagbaarheid van
gegevens.
U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@omheino.nl
Omheining wijst u op de mogelijkheid 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
Beveiligen van persoonsgegevens
Omheining neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Zo nemen we bijvoorbeeld de volgende maatregelen.
• Alle personen die namens de Vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
• Voor zover persoonsgegevens fysiek worden bewaard, zijn deze opgeborgen in brand- en inbraakvrije
kasten en is de ruimte waarin deze zich bevinden beveiligd.
• Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
• Wij maken gebruik van firewalls en virusscanners en zorgen voor tijdige updates hiervan.
• We verwerken persoonsgegevens in een pseudoniem als daartoe aanleiding is.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Alle bestuursleden van de vereniging zijn bekend met het belang van de bescherming van persoonsgegevens en
hebben daarnaast een geheimhoudingsverklaring afgegeven.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@omheino.nl
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

