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Privacy statement & Cookies beleid van vereniging “De Haegsche Duym” 
 
Reikwijdte 
Vereniging “De Haegsche Duym” ontvangt persoonsgegevens c.q. informatie over u (lid van de vereniging) 
(hierna: “Persoonsgegevens”). Vereniging “De Haegsche Duym” is ervan overtuigd dat de bescherming van 
Persoonsgegevens van essentieel belang is. 
 
Verantwoordelijkheid voor de gegevens? 
Vereniging “De Haegsche Duym” is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonlijke 
gegevens. 
 
Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens? 
Wanneer u kiest voor het lidmaatschap of op andere wijze contact met ons opneemt, vragen wij u om bepaalde 
persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, eventueel telefoonnummer en e-mailadres. 
Met behulp van deze gegevens kan Vereniging “De Haegsche Duym”  
 
- op persoonlijke wijze met de leden communiceren, bijvoorbeeld het versturen en op de hoogte brengen 
 van verenigingsactiviteiten en/of deelname hieraan; 
- het verzenden van de jaarnota ter voldoening van de contributie en u op de hoogte brengen van het 
 moment van afschrijving via de opgegeven bank referentie; 
- het – eventueel - toekomstig account bij Vereniging “De Haegsche Duym” beheren 
 
Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens? 
U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren aan ons doorgeven, bijvoorbeeld door: 
- u aan te melden als lid van de vereniging; 
 per e-mail, telefonisch of schriftelijk te communiceren met onze secretaris; 
 
Delen wij uw persoonlijke gegevens? 
Vereniging “De Haegsche Duym” verkoopt, verhuurt, least of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden 
voor hun doeleinden. Op de website kunnen bedrijfslogo’s zijn geplaatst met de koppeling naar websites van 
leden met een bedrijf of organisatie. U dient het privacy beleid van dergelijke websites aandachtig door te nemen, 
aangezien ze mogelijk verschillen van het Vereniging “De Haegsche Duym” privacy beleid. Vereniging “De 
Haegsche Duym” zal, indien de wet ons hiertoe verplicht, uw persoonlijke gegevens vrijgeven echter alleen indien 
dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende 
rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons als vereniging 
en de veiligheid van haar bestuurders. 
 
Aanmelding bij De Haegsche Duym 
Via de website van Vereniging “De Haegsche Duym” (www.dehaegscheduym.nl/contact kunnen nieuwe leden 
zich aanmelden door hun gegevens hierbij in te vullen en het ingevulde formulier te verzenden.  
Wij willen u erop attenderen dat uw keuze voor aanmelding bij Vereniging “De Haegsche Duym” inhoudt dat de 
verzamelde en het verdere gebruik van deze persoonlijke gegevens onderhevig is aan het privacy beleid van 
Vereniging “De Haegsche Duym” dat uw verstrekte gegevens verwerkt. 
 
Hoe beschermen wij uw gegevens? 
Wij beschermen uw persoonlijke gegevens via verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van 
beveiligde registratieformulieren, dataversleuteling en toegangsbeperking tot uw persoonlijke gegevens. 
 
Gegevensoverdracht. Wij kunnen de leden verzekeren dat Vereniging “De Haegsche Duym” alle 
voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om de geheimhouding en veiligheid van ieders gegevens te waarborgen. 
 
Cookies en tracking 
Vereniging “De Haegsche Duym” maakt op https://www.dehaegscheduym.nl slechts en alleen gebruik van 
analytische cookies. (Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden 
opgeslagen op het apparaat waarmee u de website hebt bezocht (zoals computer, tablet, smart-phone etc.). 
Deze analytische cookies gebruiken wij alleen om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld 
hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest 
wordt geklikt. Daar analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er (eigenlijk) ook geen 
toestemming worden gevraagd, anders wel. 
 



																																																																					

	
Inschrijving	KvK	56326920	

	
ABN	50.43.62.658	

	 t.n.v.	De	Haegsche	Duym	
	

2	

	 De Haegsche Duym 
Voor en door maatschappelijk betrokkenen 

 

	

 
 
 
 
Vragen en feedback 
Stuur uw vragen en opmerkingen over het onderwerp privacy naar secretaris@dehaegscheduym.nl. Daarnaast 
kunt u te allen tijde verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie en/of verwijdering van 
deze gegevens indien deze onjuist zijn of niet relevant zijn voor de genoemde doeleinden. Neem hiervoor contact 
op met onze secretaris via secretaris@dehaegscheduym.nl onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen 
dan binnen 10 werkdagen terugkomen op het verzoek. 
 
 
Cees S. Los, 
secretaris. 
 
Den Haag, 11 juni 2018. 
	
	
	
	


