
 
 
   

Inschrijving nieuw lid: 
Privacy Verklaring 
 
Wij heten u van harte welkom als nieuw lid van onze vereniging! 
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de vereniging verplicht 
een aantal persoonsgegevens van u vast te leggen en toe te zien op het gebruik van deze 
gegevens. Uiteraard heeft u als lid van onze vereniging altijd recht op inzage in uw 
persoonsgegevens, zoals die bekend zijn bekend bij de vereniging. 
Deze inschrijving heeft als doel dat Filatelistenvereniging Phila Venlo te Venlo, hierna te noemen 
de vereniging, kan voldoen aan de gestelde voorwaarden van de AVG. 
Wij vragen u vervolgens om uw toestemming om deze gegevens binnen de vereniging te 
gebruiken voor administratieve doeleinden en communicatie over de vereniging en/of 
uitnodigingen. Hiertoe dient u deze inschrijving te ondertekenen. Het gaat om volgende 
gegevens: 

- Naam 

- Adres 

- Telefoonnummer 

- Bankrekeningnummer* 

- E-mailadres 

*De bankrekening mag alleen gebruikt worden voor het voldoen van aangegane financiële 
verplichtingen uwerzijds. Denk hierbij aan de contributiebetaling en het voldoen van de 
verplichtingen inzake het rondzendverkeer, nieuwtjesdienst, e.d., indien van toepassing. 
 

Uw gegevens 
Naam + Voorletters:  ……………………………….. 
Adres:    ……………………………….. 
Postcode:   ……………………………….. 
Telefoonnummer:  ……………………………….. 
E-mailadres:   ……………………………….. 
Aanvang lidmaatschap: ……………………………….. 
Bankrekeningnummer: ……………………………….. 
Abonnement Filatelie: Ja  
Foto- en filmopnames of ander beeld- of geluidsmateriaal mogen worden gebruikt voor 
publicatie met filatelistische doeleinden en publicatie in het verenigingsblad: 
(doorhalen hetgeen niet van toepassing is) Ja  Neen 
Onze vereniging heeft een collectief lidmaatschap op het Maandblad Filatelie. De administratie 
van het Maandblad wordt gevoerd door Abonnementenland in Uitgeest. 
Zij ontvangen uw naam, adres en woonplaats gegevens ten behoeve van verzending van het 
Maandblad. Met de uitgever van het maandblad “Filatelie”, de Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Filatelie is een contract gesloten. De Stichting heeft met Abonnementenland een 
zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten waarmee uw privacy rechten worden 
gewaarborgd. De adressering geschiedt bij Drukkerij Verloop in Alblasserdam, waarmee de 
Stichting eveneens een verwerkersovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van de 
bescherming van uw privacy rechten. 

 

Secretaris: 
G.P.M.van Bree 

Leygraaf 98 
5951 GW Belfeld  

Tel.: 06-51669561 
E-mail:gerobel@ziggo.nl  

Website:www.philavenlo.nl 
Ingeschreven K.v.K. nr. 40166603 



 
 
 
Voor de verzending van ons verenigingsblad De Vlo gebruiken wij uw adresgegevens, indien het 
blad maandelijks aan u wordt toegezonden. Veel leden ontvangen het blad in de bus via een lid, 
dat een aantal boekjes verspreidt naar leden om portokosten te besparen. 
 
De vereniging heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met onze overkoepelende vereniging 
SamenwerkingsVerband Filatelie (SVF), die centraal de ledenadministratie voor alle aangesloten 
verenigingen uitvoert. SVF gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van de contributie, die 
Phila Venlo afdraagt voor de betaling van de afdracht aan de KNBF en het abonnementsgeld aan 
Maandblad Filatelie.  
De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen uw gegevens nog voor de duur van ten hoogste de 
duur van de afwikkeling van de verplichtingen van beide partijen gebruikt worden. In principe 
worden de gegevens niet langer dan één maand na beëindiging van het abonnement bewaard en 
gebruikt. 
Het bestuur geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen 
verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt het bestuur hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zal het bestuur de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij 
dit wettelijk verplicht en dus toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de politie, die in het kader 
van een onderzoek (persoons)gegevens bij het bestuur opvraagt. In een dergelijk geval dient het 
bestuur medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.  
Tevens kan het bestuur persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk vooraf 
toestemming voor geeft. 
 
Het bestuur verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt het bestuur 
u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vindt het 
bestuur dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de 
privacybescherming. 
 
Beveiliging 
Het bestuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, We hebben de 
volgende maatregelen genomen: 

• De verstrekte gegevens worden beheerd door het bestuur; 
• Alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan; 
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten. 
 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 
 
Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of aanpassing van de persoonsgegevens welke het bestuur 
van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door het bestuur of door een van onze verwerkers. Ook 
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in 
opdracht van u direct aan een andere partij. Het bestuur kan u vragen om u te legitimeren 
voordat het bestuur gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Het verwijderen van uw 
gegevens volgt automatisch na beëindiging van uw lidmaatschap. 
 
Met uw ondertekening geeft u het bestuur toestemming deze gegevens te gebruiken om een 
goed functioneren van de vereniging mogelijk te maken. U kunt te allen tijde deze toestemming 
schriftelijk intrekken of de gegevens wijzigen.  
Indien er geen bereidheid is om te tekenen betekent dat u geen lidmaatschap met de vereniging 
kunt aangaan, omdat de vereniging dan niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 
Ondergetekende geeft hierbij aan het bestuur van de Filatelistenvereniging Phila Venlo te Venlo 
toestemming de gegevens te gebruiken voor de gestelde doeleinden. 
 
Plaats:   …………………………… 
 
Datum:  …………………………… 
 
Handtekening: …………………………… 
 
Dit document kan aangehaald worden als Privacy Statement voor de Filatelistenvereniging Phila 
Venlo te Venlo. Versie 1, november 2018. 
 
Verdere toelichting: 
De vereniging is verplicht deze zaken te doen. Het gaat erom dat het bestuur toestemming krijgt 
om deze gegevens te mogen gebruiken binnen de filatelie. Het is beslist niet de bedoeling uw 
gegevens voor andere doeleinden of verkoop te gebruiken.  
Het staat de leden vrij om al dan niet gegevens aan te reiken omtrent hun verzamelgebieden ten 
behoeve van de lijst “verzamelgebieden”. Deze lijst wordt uitsluitend aan deelnemers op deze 
lijst verstrekt om onderling informatie uit te wisselen en verzamelobjecten te ruilen. 
Wij willen, samen met u, genieten van filatelie en van de contacten binnen en buiten de 
vereniging met betrekking tot filatelie. 
 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan 
contact met ons op! 
 


