Privacy protocol
Inleiding Als Lid, Donateur en vrijwilliger is het goed om te weten hoe de Historische
Vereniging Westelijk Voorne met persoonsgegevens omgaat. Verder genoemd als
HVWV.
Privacy De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse
wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond
van deze wet heeft een organisatie/ praktijk die met persoonsgegevens werkt
bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Verslaglegging;
Het doel van verslaglegging is:
• registratie van afspraken omtrent het verwerken van persoonsgegevens.
• naslag voor deze persoonsgegevens.
• mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gemaakte afspraken.
In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:
• personalia/identificatiegegevens
• financiële en administratieve gegevens
Inzagerecht;
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u
meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u contact opnemen met het
secretariaat van de HVWV en deze te laten wijzigen. De gegevens worden
geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de
gegevensverwerking van doen hebben.
Beveiliging persoonsgegevens;
Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt. Als Lid, Donateur
en Vrijwilliger van de HVWV dient u hiervoor toestemming te geven. In de afspraken
die door het bestuur van de HVWV met de interne persoonsgegevensbewerker is
gemaakt borgt de wettelijke richtlijnen.
SSL-certificaat website (Secure Socket Layer);
Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De
data die via deze verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor
anderen. Het groene hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers en klanten
duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de websitecontactgegevens ingevuld
kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht.

Bewaartermijn;
Op grond van de beleidsafspraken van het bestuur van de HVWV is 5 jaar.
Datalekken;
Bij een data lek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van
persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze
organisatie. Onder een data lek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens,
maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een
Persoonsgegevensverwerker heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit
persoonsgegevens.
Klachten;
Indien u van mening bent dat de HVWV niet op de juiste manier met uw gegevens
omgaat, kunt u dit het beste eerst bij het secretariaat van de HVWV kenbaar maken.
Mocht u een klacht willen indienen over de handelingen van de HVWV verwijzen we
u naar de Autoriteit Persoonsgegevens
Bronnen - De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP);
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/inhoud/beschermingpe
rsoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplichtdatalekken - https://blog.xolution.nl/nieuwe-privacywet-vraagt-om-ssl-certificaat/
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