
 

Privacyverklaring Vereniging Sociëteit-Jansberg 
 
 
Het bestuur van Vereniging Sociëteit-Jansberg, hierna te noemen Sociëteit-Jansberg, 
ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 12050405,  
met rond de honderd leden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 

 
Contactgegevens 
Secretariaat dhr. Theo Horbach, Gagelveld 7, 6596 CC Milsbeek, tel. 0485-513713,   
email:     tihorbach@ziggo.nl 
website: https://www.societeit-jansberg.nl 
 
Grondslag van verwerking persoonsgegevens 
Sociëteit-Jansberg beheert en verwerkt persoonsgegevens die de leden zelf bij hun aanmelding als lid 
hebben verstrekt. Zij hebben daarmee impliciet toestemming verleend voor de verwerking daarvan 
door Sociëteit-Jansberg. 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
Sociëteit-Jansberg bewaart persoonsgegevens zo lang het lidmaatschap in stand blijft. 
De persoonsgegevens worden een jaar na beëindiging van het lidmaatschap verwijderd. 
 
Persoonsgegevens die Sociëteit-Jansberg verwerkt 
- Voor- en achternaam 
- Voorletters 
- Geslacht 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres  en  
- (pas)foto 
 
Doelen voor verwerking van persoonsgegevens door Sociëteit-Jansberg 
- het e-mailen van convocaties voor lezingen en overige activiteiten 
- het schriftelijk uitnodigen voor feestelijke evenementen 
- het afhandelen van lidmaatschapsgelden en overig voorkomende betalingen  
- het kunnen bellen in bijzondere omstandigheden 
- het faciliteren van individuele leden-contacten (stimuleren onderlinge band) 
- het actueel houden van een ledenlijst en een zogenaamd smoelenboek op de website 
 
Bevoegdheid tot het verwerken en beheren van persoonsgegevens 
- De penningmeester, dhr. Ad van der Avoird, voor het innen, verwerken en aanmanen van  
  contributies en overige betalingen 
- de secretaris, dhr. Theo Horbach, voor het bijhouden van de ledenadministratie en het  
  versturen van e-mails en brieven aan de leden 
- de websitebeheerder, dhr. Gerhard Frensel, voor o.a. het plaatsen en bijhouden van de ledenlijst  
  en smoelenboek op de website (uitsluitend toegankelijk voor leden d.m.v. een wachtwoord en 
  bedoeld voor het raadplegen om de onderlinge band te verstevigen). 
 

Individuele leden/vrijwilligers van Sociëteit-Jansberg mogen activiteiten organiseren met behulp 
van expliciet voor dat specifieke doel van betrokken leden verkregen persoonsgegevens,  
te weten uitsluitend naam, email-adres en telefoonnummer. De doelen zijn: bridgeclubje, 
wandelclub, nordicwalkingclub, kookgroepjes en de jaarlijkse jeu boules-competitie. De 
organisatoren zijn uitdrukkelijk geïnstrueerd dat groeps-email berichten uitsluitend via de ''BBC-
functie'' mogen worden verstuurd (d.w.z. dat geen groepsmail via het ''Aan-'', of  ''CC-vakje" mag 
worden verstuurd). 
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Delen van persoonsgegevens met derden 
Sociëteit Jansberg deelt geen gegevens met derden. 
 
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
De leden hebben het recht om hun eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door Sociëteit-
Jansberg. Ook hebben de leden het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat zij bij 
Sociëteit-Jansberg een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens naar een andere 
organisatie te sturen.  
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens dient 
naar het secretariaat van Sociëteit-Jansberg te worden gestuurd 

Beveiliging persoonsgegevens 
Sociëteit-Jansberg heeft de persoonsgegevens goed beschermd. De toegang van deze gegevens is 
beveiligd door een wachtwoord. Bij bestuurswisseling of veranderen van functie wordt de autorisatie 
voor het beheer ingetrokken. Sociëteit-Jansberg neemt de bescherming van persoonsgegevens 
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
Als een lid het idee heeft dat zijn gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik kan het lid contact opnemen met de secretaris van Sociëteit-Jansberg.  
 
De website van Sociëteit-Jansberg (https://www.societeit-jansberg.nl ) wordt gehost bij hosting 
provider YonVie, webdesign & Hosting te Milsbeek. 
webbeheerder is dhr. Gerhard Frensel, 
Sprokkelveld 34, 6596DL Milsbeek, tel. 0485-516763, gfrensel@home.nl 
 

De website functioneert op basis van het content managementsysteem Joomla en is afdoende 
beveiligd tegen hackers door middel van het beveiligingscertificaat SSL.  
Met YonVie is een AVG-gebruikersovereenkomst afgesloten. 
Ten behoeve van zoekresultaten in de zoekmachine Google is er voor de domeinnaam via  
Google analytics een registratie gemaakt m.b.v. de DNS. 
De website van Sociëteit-Jansberg maakt alleen gebruik van functionele cookies, die worden gewist 
bij het afsluiten van de sessie en verzamelt ook geen gegevens van het bezoek aan de site. 
 
Contactformulier op de website van Sociëteit-Jansberg 
De in te vullende persoonsgegevens van bezoekers (i.c. uitsluitend naam, email-adres en of 
telefoonnummer) worden niet opgeslagen op de website. Het contactformulier zelf wordt 
doorgestuurd naar de secretaris voor verdere verwerking en bewaard in een beveiligde omgeving. 
Na afwerking van het aangesneden onderwerp worden de persoonsgegevens verwijderd, tenzij de 
betrokken bezoeker expliciet aangeeft dat Sociëteit-Jansberg die persoonsgegevens mag bewaren. 
 
Foto's en fotoalbum op de website van Sociëteit-Jansberg 
Een van de doelstellingen van Sociëteit-Jansberg is het verstevigen van de onderlinge band door het 
organiseren van lezingen en overige activiteiten. Daaruit volgt o.a. het regelmatig op de website 
plaatsen van foto's en reportages van de diverse evenementen. Bij het plaatsen van afbeeldingen 
wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op de website staat 
die als privacy-aantastend wordt ervaren kan dit kenbaar worden gemaakt via het contactformulier 
op de website of door een e-mail te sturen naar de websitebeheerder. 
 
Links naar andere websites 
Op de websites van Sociëteit-Jansberg staan links naar andere websites. Sociëteit-Jansberg draagt 
geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met persoonsgegevens 
van haar leden. 
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Persoonsgegevens voor de organisatie van de maandelijkse lezingen 
Het jaarprogramma van de maandelijkse thema-avonden wordt georganiseerd door een 
activiteitencommissie, bestaande uit drie leden dhr. Harry Ottenheijm, dhr. Camille Cammaert en 

mevr. Marian Leideritz.  Deze commissie verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve 
van de organisatie van de maandelijkse lezingen. Die gegevens worden beheerd in een 
afzonderlijk bestand, dat alleen toegankelijk is voor die drie leden van de commissie. De 
daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens zijn: aanhef, naam, voorletters, titulatuur, roepnaam, 
adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Het doel van de verwerking van de 
persoonsgegevens is de planning en organisatie van het jaarlijkse lezingenprogramma van de 
Sociëteit jansberg. Deze gegevens worden verwijderd na afloop van de jaarlijkse lezingencyclus, 
tenzij de intentie bestaat om de spreker opnieuw in te plannen voor een andere lezing. 
 
Omgaan met klachten 
Het bestuur van Sociëteit-Jansberg gaat ervan uit dat, ingeval van onverhoopte klachten over het 
beheer van persoonsgegevens, deze in goed overleg worden opgelost. Mocht dit niet lukken dan kan 
op grond van de privacywetgeving een klacht bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, 
worden ingediend  (Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag,  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

 

TENSLOTTE 
Vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Sociëteit-Jansberg?  
Neem contact op met de secretaris.  
 
 


