
PRIVACYVERKLARING STICHTING OUD ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE 

 

De stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle, hierna te noemen OZM, verwerkt persoonsgegevens. Zij wil u 

hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de 

belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door OZM.  

A. Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn (een combinatie van één of meer) gegevens die te herleiden zijn naar een persoon, 

zoals naam, adres, geboortedatum en e-mailadres. Ook foto’s en video’s kunnen persoonsgegevens zijn. 

B. Van wie verwerkt OZM persoonsgegevens? 

OZM verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben 

gehad. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

 Donateurs van OZM. 

 Vrijwilligers van OZM. 

 Personen die voorwerpen aanbieden aan het Historisch Centrum “Ons Verleden” van OZM. 

 Overige personen waarmee OZM een (zakelijke) relatie heeft. 

 Inwoners van Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat die voorkomen in het historisch archief van 

OZM; bijvoorbeeld in geschreven stukken of op beelden (foto’s, video’s of film). 

C. Waarvoor verwerkt OZM persoonsgegevens? 

Als u donateur wordt of vrijwilliger wordt of een andere relatie met ons aan gaat, bijvoorbeeld als 

bruikleengever van voorwerpen in ons Historisch Centrum, dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Met 

behulp van deze gegevens kan inschrijving op de juiste wijze plaatsvinden. 

Persoonsgegevens van donateurs 

Van een donateur worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 Initialen en achternaam, en eventueel geslacht en aanspreektitel. 

 Adresgegevens; woonadres en eventueel afwijkend factuuradres. 

 Telefoonnummers (vast en/of mobiel) en e-mailadres. 

 Bankrekeningnummer (IBAN) en gedoneerde bedrag(en) per jaar. 

 Foto’s van u tijdens deelname aan door OZM georganiseerde activiteiten. 

OZM verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden: 

Naam, adres, telefoonnummers en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het donateurschap, voor 

het versturen van het Verleden Tijdschrift, de digitale nieuwsbrief en het versturen van informatie over de in 

het kader van het donateurschap door OZM georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes. 

Uw naam, bankrekeningnummer en gedoneerde bedragen worden gebruikt om donaties af te wikkelen. 

Foto’s van u kunnen worden gepubliceerd in ons Verleden Tijdschrift, op onze website en/of op onze 

Facebook-pagina. 

OZM verwerkt uw persoonsgegevens voor de duur van uw donateurschap en bewaart die persoonsgegevens 

niet langer dan volgens de wet (bijvoorbeeld belastingwetgeving) is toegestaan of verplicht is gesteld. Vijf 

jaar na beëindiging van het donateurschap worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig 

geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon. 



Een door u gegeven toestemming om het Verleden Tijdschrift (per post) of digitale nieuwsbrieven (per email) 

te ontvangen, blijven van kracht zolang u deze niet opzegt (afmeldt). 

Persoonsgegevens van vrijwilligers 

Van vrijwilligers binnen OZM worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 Voor- en achternaam. 

 Adresgegevens. 

 Telefoonnummers (vast en/of mobiel) en e-mailadres. 

 Activiteit(en) van OZM waarbij de vrijwilliger is betrokken. 

 Foto’s van u tijdens deelname aan door OZM georganiseerde activiteiten. 

OZM verwerkt deze persoonsgegevens voor het onderhouden van het contact met de vrijwilliger over de 

uiteenlopende activiteiten van OZM. Foto’s van u kunnen worden gepubliceerd in ons Verleden Tijdschrift, 

op onze website en/of op onze Facebook-pagina. 

OZM verwerkt deze persoonsgegevens voor de duur van het vrijwilligerschap. Na beëindiging van het 

vrijwilligerschap zal OZM de persoonsgegevens vernietigen of anoniem maken. 

Persoonsgegevens van personen die voorwerpen aanbieden aan het Historisch Centrum “Ons Verleden” 

Bij de registratie van voorwerpen maken we onderscheid tussen personen die een voorwerp aan OZM 

hebben geschonken en personen die een voorwerp in bruikleen hebben gegeven. Ook wordt aangegeven of 

voorwerpen eventueel mogen worden verkocht of geruimd. Uitsluitend met het doel de herkomst en de 

status van voorwerpen te kunnen vaststellen worden de naam en adresgegevens van schenkers en 

bruikleengevers genoteerd. Voor de registratie van deze persoonsgegevens wordt toestemming gevraagd. 

Bij teruggave van voorwerpen aan bruikleengevers en wanneer voorwerpen geruimd worden, zal OZM de 

persoonsgegevens vernietigen of anoniem maken. 

Persoonsgegevens van overige personen waarmee OZM een (zakelijke) relatie heeft 

Als u contact met OZM opneemt (bijvoorbeeld telefonisch) of als u diensten of producten van OZM afneemt 

(of aan OZM levert), dan worden, voor zover noodzakelijk, de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 Voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam. 

 Adresgegevens; woonadres en eventueel afwijkend factuuradres. 

 Telefoonnummers (vast en/of mobiel) en e-mailadres. 

 Bankrekeningnummer (IBAN). 

 Uw vraag of verzoek en de verstrekte resp. ontvangen informatie, diensten of producten. 

OZM verwerkt deze persoonsgegevens voor het afhandelen van uw vraag of verzoek en het verstrekken van 

de gevraagde informatie, diensten of producten. 

OZM verwerkt deze persoonsgegevens voor de duur van de afhandeling van uw vraag of verzoek en bewaart 

deze persoonsgegevens tot een jaar na afhandeling of zolang wettelijk verplicht is gesteld. Na afloop van 

deze bewaartermijn zal OZM de persoonsgegevens vernietigen of anoniem maken. 

Personen in het historisch archief van OZM 

Het grootste gedeelte van het historisch archief van OZM is openbaar toegankelijk. Sommige delen van dat 

archief mogen echter niet zo maar geraadpleegd worden, bijvoorbeeld omdat daarin persoonsgegevens van 

nog levende personen voorkomen en dat verwerking of raadpleging moet voldoen aan de regels van de AVG. 

De verordening is echter niet van toepassing op overleden personen. Als niet duidelijk is wanneer de persoon 

is overleden, wordt een openbaarheidstermijn van 110 jaar gehanteerd.  



D. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

OZM is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens. 

E. Bijzondere persoonsgegevens 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 

verleden, etniciteit of ras. Deze bijzondere gegevens worden bij OZM niet geregistreerd.  

F. Hoe gaat OZM met uw persoonsgegevens om? 

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor doeleinden  zoals vermeld in paragraaf C. Persoonsgegevens 

worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet beschikbaar gesteld aan derden. 

Persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of verplicht gesteld.  

G. Wie kunnen er bij mijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens kunnen alleen worden gewijzigd of geraadpleegd door die bestuursleden of vrijwilligers 

van OZM die hiertoe, gelet op hun functie,  toegang moeten hebben. 

H. Hoe lang blijven mijn gegevens bewaard? 

Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of verplicht gesteld. Na deze 

periode worden persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd bewaard; bijvoorbeeld om statistische  

informatie, zoals de ontwikkeling van het aantal donateurs door de jaren heen, te kunnen blijven genereren. 

Zie ook de beschrijving in paragraaf C voor meer details. 

I. Kunt u inzien welke gegevens OZM van mij verwerkt? 

Via de ledenadministratie, bereikbaar via e-mailadres info@oudzevenhuizenmoerkapelle.nl, kan een verzoek 

worden ingediend om persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. OZM zal dit 

verzoek onverwijld in behandeling nemen, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van dit verzoek. 

Indien OZM dit verzoek niet kan inwilligen, dan zal zij dit altijd nader toelichten. 

Indien u bezwaar heeft tegen bewaring of verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan eveneens contact 

opgenomen worden met de ledenadministratie. 

Indien u een klacht heeft over de wijze van registreren van persoonsgegevens of over ons privacybeleid in 

het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijk functionaris via genoemd e-mailadres. 

 J. Beveiligingsmaatregelen 

Ter bescherming van persoonsgegevens heeft OZM passende technische en organisatorische maatregelen 

getroffen. Hiermee  worden de persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde  of onrechtmatige 

verwerking en tegen (on)opzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging. 

Externe partijen die persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken doen dit uitsluitend voor 

doelen en onder voorwaarden die OZM met hen heeft afgesproken. Dit wordt vastgelegd in schriftelijke 

overeenkomsten. OZM zal persoonsgegevens nimmer aan derden verkopen of gratis ter beschikking stellen. 

K. Wijziging privacybeleid 

OZM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wijzigingen worden via 

de website www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl bekend gemaakt.  

mailto:info@oudzevenhuizenmoerkapelle.nl
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