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1. Algemeen: 

1.1 Dit is de privacyverklaring van: 
 

Filatelistenvereniging “De Dordtse Postjager” 
gevestigd te Dordrecht 
correspondentieadres: van Slingelandtlaan 20, 3311 DS Dordrecht. 
 

1.2 In deze verklaring wordt vastgelegd hoe het bestuur van Filatelistenvereniging “De 
Dordtse Postjager” omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens. 
 

1.3 Gezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is deze 
privacyverklaring vanaf 25 mei 2018 van toepassing voor alle leden van de 
Filatelistenvereniging “De Dordtse Postjager” 
 
 

 
2. Begrippen: 

2.1 Onder vereniging wordt verstaan Filatelistenvereniging “De Dordtse Postjager”, zoals 
omschreven in de Statuten d.d. 10 september 2008. 
 

2.2 Onder bestuur wordt verstaan: bestuur zoals bedoeld in artikel 8.1 en 8.2 van de 
statuten. 
 

2.3 Onder leden worden verstaan: leden zoals bedoeld in artikel 4.1. onder c t/m g van 
de statuten. 
 

2.4 Onder persoonsgegevens wordt verstaan: persoonsgegevens zoals genoemd in 
artikel 4 van de AVG. De vereniging verzamelt de volgende persoonsgegevens van 
de leden: achternaam, voorletters, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,     
e-mailadres, geslacht, telefoonnummer (vast en/of mobiel), bankrekeningnummer en 
verzamelgebied. 
 

2.5 Inschrijfformulier is het aanmeldformulier lidmaatschap Filatelistenvereniging “De 
Dordtse Postjager”. 
 

2.6 Aanmeldformulier is inschrijving voor activiteiten van de vereniging, waarbij naam, 
voorletters en eventuele bijzonderheden aan de deelnemers worden gevraagd. 
 

2.7 Bewaartermijn is de periode waarbij de persoonsgegevens bewaard blijven nadat het 
lidmaatschap is beëindigd. 
 

2.8 Een verwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de vereniging en de 
ontvanger van de persoonsgegevens. Dit zal worden opgesteld voor zover dit van 
toepassing zal zijn. 
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3. Persoonsgegevens: 

3.1 De persoonsgegevens van alle leden worden op een beveiligde computer beheerd 
door de ledenadministratie van de vereniging. Hij / zij heeft daartoe een bestand 
gemaakt. Hij / zij zal de persoonsgegevens verwerken. In dit bestand zijn de onder 
artikel 2.4 verstrekte persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Deze 
persoonsgegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde 
vereniging, namelijk wie men is, het adres voor het verzenden van het 
verenigingsblad, bezoeken van het lid of een kaart / uitnodiging / zegels te sturen, het 
e-mailadres voor correspondentie, verzamelgebied om in de rondzendboekjes zoveel 
mogelijk te kunnen voldoen aan de wensen van de leden, het telefoon nummer voor 
afspraken te kunnen maken en het bankrekeningnummer voor betalingen te 
verrichten, te ontvangen en te controleren. Van dit bestand wordt een beveiligde 
back-up gemaakt. 
 

3.2 Bij het verzenden van informatie per e-mail naar 2 of meerdere leden, zullen de e-
mailadressen van de leden altijd in de BCC worden opgenomen, zodat de privacy 
gewaarborgd blijft.  
  

3.3 De persoonsgegevens worden gedeeld met alle bestuursleden. Zij hebben elk een 
afzonderlijke (geheime) toegangscode, zijn hierover geïnformeerd en hebben kennis 
genomen van de AVG. 
 

3.4 Geautoriseerde bestuursleden hebben een verplichting tot geheimhouding met 
betrekking tot de persoonsgegevens die zij zien of kunnen zien betreffende leden, 
behoudens de gegevens die nodig zijn voor een goede uitoefening van hun functie. 
 

3.5 De penningmeester deelt de financiële stand van zaken van de vereniging met de 
bestuursleden met eventuele aandachtspunten of opmerkingen. Tevens deelt hij 
hierbij zo nodig betalingsachterstanden van leden. 
 

3.6 De persoonsgegevens zullen nooit op een ander medium worden opgeslagen zonder 
passende organisatorische en technische middelen. 
 

3.7 Indien het lidmaatschap van een lid is beëindigd, om welke reden dan ook, bedraagt 
het bewaartermijn van de gegevens maximaal 2 jaar, tenzij verdere bewaring van 
deze persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke 
bewaarplicht. 
 

3.8 De persoonsgegevens worden niet verspreid aan eigen leden. Van de leden die een 
abonnement hebben op het blad Filatelie worden de persoonsgegevens (naam, 
adres, postcode en woonplaats) wel verstrekt aan B.V. Bondis, handelend onder de 
naam/namen: De Bladenbox, Abonnementenland, De Trompet 1739, 1967 DB te 
Heemskerk. Zij verzorgen de verzending van genoemd blad. 
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3.9 Als vereniging zijn we vrijgesteld van een functionaris gegevensbescherming. Echter 
de vicevoorzitter [tevens leden administrateur] en secretaris zullen wel als zodanig 
hiermee worden belast. 

 
 
 
4. Inschrijfformulier, aanmeldformulier, foto’s, geluidsopnames: 

4.1 Indien iemand lid wil worden van de vereniging zal zij of hij daartoe een 
inschrijfformulier moeten invullen en ondertekenen, zodat men akkoord gaat met het 
verwerken en opslaan van de persoonsgegevens genoemd onder 2.4 van deze 
verklaring. Het inschrijfformulier zal tevens verwijzen naar de privacyverklaring van de 
vereniging. Aan deze persoon zal een exemplaar van de privacyverklaring worden 
uitgereikt of verstuurd. 
 

4.2 Voor deelname aan activiteiten van de vereniging, dient men zich op te geven met 
behulp van een aanmeldformulier zoals genoemd onder 2.6 van deze verklaring.   
Deze informatie zal worden gedeeld met de organisatoren van deze activiteiten. Na 
de activiteit dient deze informatie te worden vernietigd. 
 

4.3 Bij de vereniging kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de 
deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor het jaarverslag, 
verenigingsblad, website of een presentatie bij één van de activiteiten van de 
vereniging. Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt en het niet op prijs 
stelt voor publicatie, zal de wens van deze persoon zoveel mogelijk worden 
gehonoreerd. Een lid van de vereniging verleent bij voorbaat toestemming aan de 
vereniging voor openbaarmaking van gemaakte foto’s en beeldmateriaal tijdens 
activiteiten en/of verenigingsavonden waarop het lid zichtbaar is. Indien een lid hier 
bezwaar tegen heeft zal het lid dit kenbaar maken en zullen de foto’s van hem of haar 
niet worden gebruikt. 
. 

 
 
5. Website: 

5.1 De website van de vereniging kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een 
hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een 
specifieke aspect van de website www.postjager.nl. Dit betekent niet automatisch dat 
de vereniging verbonden is aan deze sites of de eigenaren daarvan. De vereniging is 
dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. 
 

5.2 De website van de vereniging, www.postjager.nl, maakt geen gebruik van Google 
Analytics en/of cookies. Er worden geen gegevens over het bezoek gedrag van de 
website van de vereniging verzameld. 
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6. Data lek: 

6.1 Bij een eventuele data lek, zal de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na 
constatering hiervan in kennis worden gesteld. 
 

6.2 Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt die slechts geringe kans geven op 
schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in 
kennis worden gesteld. [art. 33 en 34 van het AVG] 
 

6.3 In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris en/of 
ledenadministrateur daarvan een registratie bijhouden. De vereniging zal op termijn 
naast deze regels nog een aparte protocol ontwikkelen hoe men dient om te gaan 
met data lek. Dit met name voor de bestuurders die omgaan met de 
persoonsgegevens van de vereniging. 

 
 
 
7. Rechten lid: 

7.1 Elk lid van de vereniging heeft met betrekking tot diens eigen opgeslagen 
persoonsgegevens: 
a. Het recht om de vereniging te vragen welke [persoons]gegevens zij van u 

verwerkt 
b. Het recht om de gegevens te laten wijzigen 
c. Het recht om vergeten te worden 
d. Het recht op bezwaar 
e. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

 
7.2 De in artikel 7.1 a t/m d genoemde rechten kunnen (indirect) via de secretaris worden 

uitgeoefend. 
 

 
 
8. Slotbepalingen: 

8.1 Geautoriseerde bestuursleden die toegang hebben tot Google Drive van 
secretaris.postjager@gmail.com, committeren zich elk afzonderlijk aan hun 
geheimhouding zoals genoemd in artikel 3.3. van deze verklaring. 
 

8.2 Op de jaarvergadering van de vereniging zal aandacht worden besteed aan de 
privacyverklaring. Mochten daarover vragen of opmerkingen zijn, dan zal het bestuur 
daarmee op een gepaste wijze omgaan. 
 

8.3 Bij gewijzigde omstandigheden of inzichten zal deze privacyverklaring zo nodig 
worden gewijzigd. 
 

 
 
 


