Privacyverklaring
Werkgroep Historisch Gasteren, gevestigd aan de Gagels 4, 9466PJ Gasteren, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
https://www.historisch.gasteren.nl
Gagels 4
9466PJ Gasteren
0592269486
Herman Roepman is de Functionaris Gegevensbescherming van Werkgroep Historisch Gasteren. Hij is
te bereiken via historischgasteren@ingasteren.nl .
Persoonsgegevens die wij verwerken
Werkgroep Historisch Gasteren verwerkt mogelijk persoonsgegevens van u als deze voorkomen op
door de werkgroep verzameld materiaal zoals schriftelijke documenten, foto’s of filmopnamen. Dit
materiaal wordt beheerd in ons archief en ten dele gepubliceerd op onze website.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gepubliceerde persoonsgegevens (namen, foto’s, films) kunnen ervaren worden als een inbreuk op
de privacybescherming.
Van het materiaal dat is verkregen vòòr de lancering van de website is niet na te gaan of zich daarin
persoonsgegevens bevinden die door betrokkenen als inbreuk op hun privacybescherming worden
ervaren. Zo dit het geval zou zijn dan zullen die op verzoek aangepast of verwijderd worden.
Als bij voorgenomen nieuwe publicaties het vermoeden rijst dat bepaalde personen daar mogelijk
een inbreuk op hun privacybescherming in zien, dan zal aan deze personen vooraf toestemming voor
publicatie worden gevraagd.
Als nieuw materiaal wordt aangeboden dan wordt de aanbieder verzocht d.m.v. een ondertekend
formulier kenbaar te maken dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen eventuele toekomstige publicatie.
Als bij het ingebrachte materiaal het vermoeden rijst dat andere personen dan de inbrenger daar
mogelijk een inbreuk op hun privacybescherming in zouden kunnen zien, dan moet de inbrenger zelf
aan deze personen vooraf toestemming voor eventuele toekomstige publicatie gevraagd hebben.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Werkgroep Historisch Gasteren verzamelt en beheert (potentieel) historisch materiaal, zoals
schriftelijke documenten, foto’s of filmopnamen, met het doel dit voor de huidige en toekomstige
bewoners van Gasteren te bewaren en toegankelijk te maken, mede door deze op haar website te
publiceren.
De publicatie van schriftelijke documenten, foto’s of filmopnamen is gebaseerd op twee van de
grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit de Privacywet van 2018:
1 Er is waar nodig en/of gewenst toestemming voor publicatie verkregen van de persoon/personen
om wie het gaat.
2 Publicatie dient het gerechtvaardigde belang van Werkgroep Historisch Gasteren.
Geautomatiseerde besluitvorming
Werkgroep Historisch Gasteren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Werkgroep Historisch Gasteren) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Werkgroep Historisch Gasteren bewaart uit de aard van haar doelstelling het aan haar
toevertrouwde materiaal, inclusief die met persoonsgegevens, voor onbepaalde tijd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Werkgroep Historisch Gasteren verstrekt geen persoonsgegeven aan derden en gebruikt geen
cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Werkgroep Historisch
Gasteren.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, en verwijdering van uw persoonsgegevens of een verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar historischgasteren@ingasteren.nl .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door ù is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Werkgroep Historisch Gasteren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons .
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Werkgroep Historisch Gasteren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via historischgasteren@ingasteren.nl .

