
 
 
 
Privacyverklaring Heemkunde De Heerlyckheit Plo 

 
Heemkundevereniging De Heerlyckheit Plo is een vereniging van vrijwilligers die zich bezig 
houdt met heemkunde, namelijk het bevorderen van belangstelling voor de eigen 
leefomgeving en het vergroten van kennis over het dorp Oploo, zowel in het verleden als in 
het heden. Kortom, we proberen de geschiedenis van Oploo levendig te houden.  
 
Dit doel proberen we als volgt te bereiken: 

- Verzamelen van historisch materiaal  en overige informatie over Oploo; 
- Het doen van (archief) onderzoek;  
- Het bewaren en bewaken van het verzamelde; 
- Het opbergen en digitaliseren; 
- De verkregen informatie delen met overigen door het houden van exposities, 

lezingen, publicaties enz. 
 
Persoonsgegevens 
Heemkundevereniging Oploo hecht veel waarde aan de bescherming van 
persoonsgegevens van de leden en/of vrijwilligers. In deze privacyverklaring wordt 
heldere en transparante informatie gegeven, over hoe de heemkunde omgaat met 
persoonsgegevens. Het bestuur doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat 
derhalve uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het bestuur houdt zich in alle 
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  
Dit houdt in, dat door de heemkunde in ieder geval: 
- Alleen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel, 

waarvoor deze zijn verstrekt (doelen en persoonsgegevens worden hieronder 
genoemd); 

- Alleen persoonsgegevens worden verwerkt, welke minimaal nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Uitdrukkelijk toestemming wordt gevraagd voor het verwerken van 
persoonsgegevens; 

- Passende, technische en organisatorische maatregelen worden genomen, zodat de 
beveiliging van persoonsgegevens is gewaarborgd; 

- Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is 
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- eenieder zal worden gewezen op de rechten omtrent persoonsgegevens, om 
eenieder derhalve zal wijzen om deze te respecteren;  

- Gemaakte foto’s/films e.d. en informatie hierover, in verenigingsverband alleen 
worden gebruikt voor publicatie binnen de heemkundevereniging (inclusief de 
website) en in algemene media en hiervoor geen separate toestemming nodig heeft 
van gefotografeerde leden en/of vrijwilligers.  
 



Overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt door de heemkunde: 
- Voor- en achternaam 
- Adres 
- Email-adres, indien van toepassing 
- Bankrekeningnummer als een machtiging wordt verleend 
- Overige persoonsgegevens als deze door de persoon zelf actief verstrekt worden in 

bv. correspondentie en/of telefonisch contact 
- Gegevens over de activiteiten/werkzaamheden binnen de heemkunde 
 
Doelbinding 
Bij het verzamelen, bewerken, verrijken en archiveren van verkregen foto- en overig 
materiaal, worden ook persoonsgegevens vermeld, alsmede (indien voorhanden) naam, 
bedrijf, organisatie, club, vereniging, werkadres, beroep, relevante opnamedatum en 
verdere aanvullende informatie vastgelegd met betrekking tot de foto en/of het 
materiaal/document. Dit heeft als enig doel, het informeren van een breed publiek.  
 
Heemkunde en privacy 
Bij het informeren van het brede publiek, houdt de Heemkunde zich aan de geldende 
regels voor privacy, zoals gesteld in onder meer de AVG. Voor organisaties, zoals de 
heemkunde, geldt een gerechtvaardigd belang als rechtmatige grondslag. Dit houdt in, 
dat de heemkunde een gerechtvaardigd belang heeft bij het verwerken van 
persoonsgegevens, omdat dit het bestaansrecht is voor de vereniging. Voorwaarde is, 
dat er een goede afweging wordt gemaakt tussen het belang van de privacy en het 
gerechtvaardigde belang van de heemkunde. Echter, omdat de vereniging als doel heeft 
het informeren van een breed publiek, kunnen de activiteiten worden geschaard onder 
artistieke,  literaire en journalistieke uitingsvormen, conform art. 85 lid 1 en 2 AVG en 
art. 43 lid 1, 2 en 3 UAVG. Hierdoor geniet de heemkunde iets meer vrijheden om te 
werken met persoonsgegevens, zoals veelal fotomateriaal en bijbehorende gegevens op 
de website plaatsen en tonen bij tentoonstellingen, als uiting van een brede en 
publieksgericht informatievoorziening. Dit onder voorwaarden, dat het materiaal niet 
aanstootgevend is en de privé-sfeer van de geportretteerde(n) niet aantast. Mocht 
iemand een foto of ander gegeven liever niet gepubliceerd zien, dan wordt dit 
ogenblikkelijk verwijderd.  
 
Gegevensverwerking 
Het verzamelde materiaal wordt opgeslagen in een “open” archief of in een “gesloten” 
archief. Gegevens uit een “gesloten” archief met persoonsgegevens en verdere privacy-
gevoelige informatie, worden niet gedeeld met derden.  
 
Communicatie 
Binnen de vereniging is het soms noodzakelijk dat er met vrijwilligers gecommuniceerd 
kan worden, met als doel: 
- Het geven van instructies aan vrijwilligers, samen bespreken van informatie en indien 

nodig deze informatie onderling doorgeven; 
- Het telefonisch elkaar informeren bij acute aangelegenheden; 
- Het delen van informatie betreffende de heemkunde zelf, zoals het sturen van 

nieuwsbrieven en elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. 



 
Beveiliging 
Bij communicatie is het nodig, dat bepaalde persoonsgegevens door het bestuur van de 
heemkundevereniging (of de daartoe aangewezen persoon) worden gebruikt, bewaard 
en opgeslagen. Echter, alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot deze 
persoonsgegevens en zijn tot geheimhouding verplicht. Toegang tot de gesloten 
systemen wordt beveiligd middels het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord. 
Er wordt gebruik gemaakt van backups voor het eventueel herstellen bij fysieke of 
technische storingen. Deze backups worden extern opgeslagen.  
 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 
- Heemkundevereniging De Heerlyckheit Plo zal persoonsgegevens niet langer 

bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens 
werden verzameld; 

- Het bestuur verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het 
lidmaatschap en tot maximaal een jaar ná afloop van het lidmaatschap, waarna de 
persoonsgegevens worden vernietig.  

 
Heemkundevereniging De Heerlyckheit Plo is verantwoordelijk voor de verwerking van 
de persoonsgegevens. Indien men, na het lezen van deze privacyverklaring, of in 
algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met het bestuur wenst, kan dit via de 
contactgegevens onderaan dit document.  
 
Wijzigingen 
Mochten er wijzigingen optreden in deze privacyverklaring, dan zal dit via de website van 
de heemkunde bekend worden gemaakt.  
 
Contactgegevens: 
Heemkundevereniging De Heerlyckheit Plo 
Secretariaat: p/a Mulderserf 11,  
5841 AZ Oploo 
Email: heemkundeoploo@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
 


