Verwerkingsregister Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
ingaande per 25 mei 2018

Organisatie
Wij zijn de Stichting Illustre Dordracum en het daaraan verbonden Historisch Documentatieen Kenniscentrum Augustijnenhof.
Stichting Illustre Dordracum
Buiten Walevest 127
3311 AD Dordrecht

Augustijnenhof
Hof 15
3311 XG Dordrecht

www.illustredordracum.nl

www.augustijnenhof.nl
info@augustijnenhof.nl

Verantwoordelijke
J.W.Th.M. (Jan-Willem) Boezeman
Buiten Walevest 127
3311 AD Dordrecht

Betrokkenen
We maken onderscheid tussen de volgende categorieën:
●
●
●
●
●
●
●

Vrijwilligers van het Augustijnenhof (“medewerkers”)
Abonnees van het gratis tijdschrift Dordrecht Monumenteel
Abonnees van het betaalde tijdschrift Dordts Geboren
Sponsors van Stichting Illustre Dordracum (bedrijven)
Vrienden van Augustijnenhof (donateur-leden, particulieren)
Downloaders van het tijdschriften archief op www.augustijnenhof.nl
Deelnemers aan betaalde activiteiten (lezingen, workshops, cursussen etc.) zover die
nog geen Abonnee, Vriend of Sponsor zijn
● Websitebezoekers van www.illustredordracum.nl en www.augustijnenhof.nl
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Gegevenssoorten
We verzamelen gegevens in de volgende categorieën:
●
●
●
●

Naam en email
NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
Betalingsgegevens (rekeningnummer en laatste betaling)
Statistische gegevens van onze websites (aantal hits, aantal downloads
tijdschriftenarchief, aantal aanmeldingen, aantal lezers etc.)
Naam
en email adres

NAW
gegevens

Betalingsgegevens

Statistische
gegevens

Vrijwilligers

✔

✔

✘

✔

Abonnees
Dordrecht
Monumenteel

✔

✘

✘

✔

Abonnees
Dordts Geboren

✔

✔

✔

✔

Sponsors

✔

✔

✔

✔

Vrienden

✔

✔

✔

✔

Downloaders

*

✘

✘

✔

Deelnemers

✔

✔

✔

✔

Website
gebruikers

✘

✘

✘

✔

✔ = wordt verzameld

✘= wordt niet verzameld

Er worden geen IP adressen opgeslagen
* De namen en email adressen van Downloaders worden alleen gebruikt voor het automatisch
versturen van de downloadlink via de site. De namen en email adressen worden door het systeem
verder niet opgeslagen en worden direct na het versturen van de downloadlink dus meteen gewist.

Doeleinden
We gebruiken de bovengenoemde gegevens voor:
● Het bijhouden van een ledenbestand, waarin als “leden” worden gezien onze
Vrijwilligers, Abonnees, Vrienden en Sponsors
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● Het toesturen van onze tijdschriften Dordrecht Monumenteel en Dordts Geboren
aan Vrijwilligers, Abonnees, Vrienden en Sponsors
● Algemene kennisgeving aan Vrijwilligers, Abonnees, Vrienden en Sponsors door
middel van nieuwsbrieven over activiteiten (zoals themadagen, lezingen of
cursussen) die door Illustre Dordracum en het Augustijnenhof worden georganiseerd
● We benaderen bestaande Vrienden en Sponsors met het verzoek of ze ons ook in de
toekomst willen blijven steunen
● Het toesturen van oude nummers van onze tijdschriften aan Downloaders wanneer
er een aanvraag binnenkomt via het download archief op de website
● Het analyseren van het verkeer naar en op onze websites. Dit om de sites beter te
kunnen afstemmen op de Bezoekers van de website

Wettelijke grondslag
De gegevens die wij verzamelen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten
zoals:
●

het leveren van abonnementen op de tijdschriften Dordrecht Monumenteel en
Dordts Geboren
● de deelname aan betaalde activiteiten (zoals cursussen, lezingen etc.) die door het
Augustijnenhof worden georganiseerd
● het toesturen van oude nummers van onze tijdschriften wanneer deze zijn
aangevraagd via het download archief op de website

Bewaartermijnen van de gegevens
Door ons verzamelde gegevens worden bewaard totdat betrokkenen aangeven geen gebruik
meer willen maken van de diensten van het Augustijnenhof.
Dit betekent concreet:
●
●
●
●

Wanneer Lezers van Dordrecht Monumenteel zichzelf afmelden als gratis abonnee
Wanneer Lezers van Dordts Geboren hun betaalde abonnement niet verlengen
Wanneer Sponsors hun financiële ondersteuning intrekken
Wanneer Vrijwilligers hun werkzaamheden in het Augustijnenhof beëindigen

Hierna worden de gegevens van deze personen en/of bedrijven uit onze bestanden
verwijderd.
In de overige gevallen geldt:
● Alle gegevens van Deelnemers aan activiteiten (zover die geen Abonnee, Vriend of
Sponsor zijn) worden binnen drie maanden na afloop van de activiteit verwijderd
● De namen en email adressen van Downloaders (uit het tijdschriftenarchief) worden
door het systeem niet opgeslagen en worden na het versturen van de downloadlink
dus automatisch verwijderd
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Verwijderen gebruikersgegevens
Wanneer betrokkenen hun gegevens per direct uit onze bestanden willen verwijderen kan
dat op de volgende manieren:
● Abonnees Dordrecht Monumenteel kunnen zichzelf uitschrijven via de knop
AFMELDEN op augustijnenhof.nl/dordrecht-monumenteel
● Onderaan iedere nieuwsbrief van het Augustijnenhof staat een link waarmee
ontvangers zich kunnen uitschrijven
● In alle overige gevallen geldt: neem contact op met info@augustijnenhof.nl met het
verzoek uw gegevens te verwijderen
Hierna worden uw gegevens uit onze bestanden gewist. U zult dan geen nieuwsbrieven,
tijdschriften of andere berichten meer van ons ontvangen.

Beveiligingsmaatregelen
We beschermen de verzamelde gegevens op de volgende manier:
De gegevens van en naar de website www.augustijnenhof.nl worden versleuteld via
SSL (https)
● NAW- en betalingsgegevens worden uitsluitend opgeslagen in een apart
boekhoudprogramma dat niet in verbinding staat met de website. De toegang
hiervan is alleen met inlognaam en wachtwoord
● De gegevens zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal vrijwilligers (zie
“Verwerkers”)
● De gegevens worden opgeslagen op servers die binnen de EU staan
●

Verwerkers
De volgende “medewerkers” (= vrijwilligers) van het Augustijnenhof hebben toegang tot
persoonlijke gegevens:
J.W.Th.M. (Jan-Willem) Boezeman
● Functie: secretaris en coördinator
● Heeft toegang tot: boekhoudprogramma en administrator gedeelte van website
● Gegevenssoorten: NAW-gegevens, email adressen, betalingsgegevens en
statische gegevens van website
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H.E.J. (José) Romijn
●
●
●

Functie: penningmeester
Heeft tot toegang tot: boekhoudprogramma
Gegevenssoorten: NAW-gegevens, email adressen en betalingsgegevens

M. (Marianne) van Kleef
● Functie: webbeheerder
● Heeft tot toegang tot: administrator gedeelte van website
● Gegevenssoorten: namen, email adressen en statische gegevens van website
Deze personen mogen de gegevens bewerken, opslaan en verwijderen.
De door ons verzamelde informatie wordt niet aan derden verstrekt of met andere partijen
gedeeld.

Buiten de EU
De door ons verzamelde gegevens worden niet doorgegeven naar landen of servers buiten
de EU.

Laatste bewerking: 25 mei 2018
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