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PRIVACYVERKLARING A.V.G. 
 
Het bestuur van de Numismatische Kring Bloembollenstreek e.o. (hierna te noemen De Kring) wil 
voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 
2018 en heeft daarom deze privacyverklaring opgesteld om helderheid te geven over de door de Kring 
geregistreerde persoonsgegevens van zijn leden en andere geregistreerde belanghebbenden, zoals 
andere numismatische organisaties. Daarmee wil de Kring bijdragen aan de privacy-rechten van zijn 
leden en andere geregistreerden. 
 
Doel van de registratie van persoonsgegevens 
De Kring registreert persoonsgegevens van zijn leden ten behoeve van: 

 het inrichten van een ledenadministratie om met de leden te kunnen communiceren en voor het 
regelen van de toegang van leden tot bijeenkomsten en ledenvergaderingen, 

 het incasseren en administreren van lidmaatschapscontributies, 
 
Beperkte toegang tot geregistreerde persoonsgegevens 
Het bestuur van de Kring is zich altijd bewust geweest van het feit dat zijn leden – soms kostbare – 
muntenverzamelingen bezitten. Het bestuur heeft dan ook altijd de administratie zo ingericht en gevoerd 
dat slechts de kleinst mogelijk kans bestaat dat NAW-gegevens van de leden in verkeerde handen 
kunnen vallen. 
Per administratie is er maar één bestuurslid met toegang tot die administratie, plus een tweede 
bestuurslid als backup. 
 
Geregistreerde persoonsgegevens 
In de ledenadministratie worden (gekoppeld aan een uniek lidnummer) vastgelegd: 

 naam-, adres- en woonplaatsgegevens, 

 emailadres en telefoonnummer, 

 enkel of gezinslidmaatschap (i.v.m. contributiecategorie) 

 datum toetreding als lid en datum beëindiging lidmaatschap, 

 geboortedatum jeugdleden (< 18 jaar) i.v.m. toepassing contributiekorting. 
Een beperkt deel van de ledenadministratie (lidnummer, naam en emailadres) wordt gekopieerd naar 
een web-based applicatie t.b.v. de geautomatiseerde verzending van nieuwsbrieven en andere berichten 
aan leden. 
 
De ledenadministratie wordt digitaal uitgevoerd, maar in een stand-alone vorm. 
Indien enige door de Kring gevoerde administratie in de toekomst een externe (bijvoorbeeld web-based) 
verwerker krijgt, dan zal de externe verwerker/provider aan de Kring een privacyverklaring conform 
AVG-eisen moeten overleggen. 
 
Geen verspreiding van persoonsgegevens. 
De Kring zal op geen enkele wijze meewerken aan enige externe verspreiding of beschikbaarstelling van 
persoonsgegevens van zijn leden, behoudens wanneer de Kring daartoe wordt gedwongen op grond 
van enige wettelijke bepaling of ingevolge een finale rechterlijke uitspraak. 
 
 
Schoning van persoonsgegevens 
De door de Kring geregistreerde persoonsgegevens worden vernietigd 2 volledige kalenderjaren na 
beëindiging van het lidmaatschap. 
 
Inzagerecht, correctierecht en schoningsrecht 
Ieder lid zal op zijn verzoek inzage worden verstrekt in de gegevens die van hem door de Kring worden 
geregistreerd. 
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Ieder lid, of voormalig lid heeft het recht om correctie te vragen van zijn geregistreerde persoonlijke 
gegevens. Slechts wanneer dit verzoek kennelijk onredelijk is kan de Kring correctie weigeren. 
Ieder lid, of voormalig lid  heeft het recht om zijn door de Kring geregistreerde niet-financiële gegevens 
te laten verwijderen (te laten schonen). Aan het verzoekende lid zal zonodig worden gemeld dat – na 
schoning – voortzetting van het lidmaatschap niet van de Kring kan worden verlangd (bijvoorbeeld 
omdat dan niet meer op gebruikelijke wijze door het bestuur met het lid kan worden gecommuniceerd). 
 
Cookie-verklaring 
De Kring plaatst geen tracking-cookies op de website. 
 
 
vastgesteld door het bestuur van de 
Numismatische Kring Bloembollenstreek e.o., 
30 mei 2018 
 


