
Privacybeleid OVF 
 
De  Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, ingaande 25 mei 2018. 

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens  
De OVF verzamelt persoonsgegevens van leden met het oog op de ledenadministratie en de 
financiële administratie (het al dan niet automatisch innen van contributie). Adresgegevens 
worden gebruikt voor het verzenden van poststukken en publicaties (zoals de maandelijkse 
digitale Nieuwsbrief, het kwartaalblad Kroniek en het Jaarboek) .  
Verwerkte gegevens zijn: naam (voorletters, voornaam en achternaam); adres; e-mailadres; 
eventueel telefoonnummer; jaar van aanmelding als lid. 

Daarnaast beheert de OVF een digitale mailinglist met e-mailadressen van leden, die gebruikt 
wordt voor het versturen van nieuwsberichten die gerelateerd zijn aan de doelstellingen van de 
OVF. De e-mailadressen worden bij het versturen niet zichtbaar gemaakt. Men kan zich te allen 
tijde en zonder opgave van redenen laten uitschrijven uit deze verzendlijst. 

Onze vereniging speelt van oudsher een belangrijke rol in historisch onderzoek van Amersfoort en 
directe omgeving en vele leden zijn daarin actief. Met het oog op toekomstig onderzoek naar de 
geschiedenis van het Amersfoort en omstreken is archivering van de ledenadministratie gewenst. 
Met het oog op archivering wordt jaarlijks een papieren ledenlijst met alleen namen en 
woonplaatsen gearchiveerd. 

Beheer van persoonsgegevens  
Nieuwe leden worden ingeschreven na hun schriftelijke toestemming (per e-mail of op papier) 
voor het verwerken van hun adresgegevens, met inbegrip van het e-mailadres voor de mailinglist.  
Adresgegevens en andere persoonsgegevens worden opgeslagen in een database die beheerd 
wordt door de ledenadministrateur. Deze wordt alleen gebruikt wordt door de secretaris, de 
penningmeester en de eindredacteur van de maandelijkse digitale Nieuwsbrief. Mutaties worden 
door de ledenadministrateur aan de secretaris en aan de penningmeester doorgegeven. De 
secretaris heeft een kopie van de database op zijn met een wachtwoord beveiligde PC. Er wordt 
regelmatig een back-up gemaakt op het beschermde schijfgeheugen van de ledenadministrateur. 

De gegevens zijn op geen enkele wijze toegankelijk via internet. Persoonsgegevens worden niet 
gepubliceerd. 

De gegevens worden nooit verstrekt aan derden. Derden kunnen wel vragen om relevante 
nieuwsberichten te verzenden via de digitale mailinglist. Commerciële berichten komen daar niet 
voor in aanmerking. 

Bij uitschrijving als lid worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard. Daarna worden ze 
verwijderd uit alle bestanden. De financiële administratie wordt volgens wettelijk voorschrift 
gedurende zeven jaar bewaard.  
Indien de verzending van poststukken wordt uitbesteed, wordt een verwerkersovereenkomst 
afgesloten met de verzender. Adresgegevens worden na afloop vernietigd. 

De secretaris houdt vanaf 25 mei 2018 een Register van verwerkingsactiviteiten bij.  
  



 
Bestuursleden  
Persoonsgegevens van bestuursleden worden aangemeld bij de Kamer van Koophandel. De OVF 
behoudt geen kopieën van identiteitsbewijzen. De namen van de bestuursleden zijn te vinden op 
de website onder Bestuur, echter zonder privé (e-mail-) adressen. 

- Vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 mei 2018 -  

 


