
Privacy verklaring in kader wet AVG 

Privacy verklaring Oudheidkundige Vereniging ‘Het Schermereiland’, hierna te 
noemen ‘De OHV’. 

De OHV respecteert de Europese en internationale wetgeving aangaande privacy. De 
Nederlandse afgeleide is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Internet 

Via de website verzamelt de OHV alleen statistische informatie, die bijvoorbeeld inzicht 
geeft in het aantal bezoekers, de momenten van bezoek, globale geografische gegevens, de 
duur van het bezoek en de tijdsduur van de weergave van webpagina's. Hiervoor wordt 
Google Search en Google Analytics gebruikt, naast de in Joomla (ons content management 
systeem, CMS) ingebouwde functionaliteit. 

Nieuwe leden kunnen zich via de website middels een formulier aanmelden. De 
formulierinformatie beperkt zich tot de noodzakelijke informatie voor lidmaatschap (naam, 
adres, woonplaats), optioneel kan een e-mailadres opgegeven worden. De aanmelding 
wordt tijdelijk opgeslagen in de database (niet toegankelijk voor derden) en per beveiligde e-
mail naar de ledenadministratie verzonden. Na opname in de ledenadministratie (een offline 
registratie alleen toegankelijk voor de verantwoordelijke(n) binnen de OHV) wordt de 
tijdelijke formulierinformatie verwijderd uit de database. Lidmaatschapsgegevens worden 
niet aan derden verstrekt.  

Het staat gebruikers vrij een account aan te maken om te reageren op foto’s op onze 
website. Enig vereiste is een bestaand e-mailadres om het account te verifiëren. Op verzoek 
wordt dit account verwijderd. 

Domein en website en de mail zijn beveiligd via een SSL certificaat. Alle onderdelen zijn 
beveiligd met verschillende wachtwoorden. Onze hosting provider verzorgt tenminste elke 
twee maanden updates en voor beveiligingsupdates zelfs vrijwel direct, waardoor de 
website maximaal up-to-date blijft. 

De website en alle e-mail functies zijn ondergebracht in een Nederlands datacentrum. Dus 
niet alleen de datacenterdiensten, maar ook de netwerk-, e-mail-, hosting- en 
beheerdiensten. Het voldoet aan de hoogste beveiligingseisen (op Trustpilot krijgt de hosting 
provider een zeer hoge trustscore en is daarmee één van de best beoordeelde webhosters). 

In de algemene bepalingen van de hosting provider is, ook al is in geval van de OHV geen 
sprake van verwerking van bijzondere persoonsgegevens, toch een standaard 
bewerkersovereenkomst opgenomen. 

 

Ledenadministratie 

De ledenadministratie van de OHV wordt bijgehouden in een separate, offline omgeving. In 
de administratie worden alleen de strikt noodzakelijke gegevens opgenomen (naam, adres, 
woonplaats). Indien nodig wordt daar het e-mailadres van het lid bijgevoegd. Indien gewenst 
kan het lid het e-mailadres weer laten verwijderen. 

https://nl.trustpilot.com/review/antagonist.nl


Voor de financiële administratie worden geen bakrekeningnummers geregistreerd. Er wordt 
slechts bijgehouden of betreft lid zijn lidmaatschapsbetaling voldaan heeft.  

 

Algemeen 

De OHV zal nooit zonder expliciete toestemming individuele gegevens aan derden 
verstrekken, tenzij de wet dat verplicht of hiervoor een uitzondering is vastgelegd in de 
AVG. 

  

Het bestuur 


