PRIVACYVERKLARING
GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Erfgoed-Heemkring Neerpelt - p/a Beukenlaan 16 - 3910 Pelt – administratieve zetel en anderzijds
het archieflokaal gehuisvest : Jaak Tassetstraat 20 – zaal Dommelgalm – Neerpelt- Pelt
Ook via info@heemkringneerpelt.be waar het secretariaat op het adres Beukenlaan 16 in de
gemeente Neerpelt te bereiken is en de verwerking doet van persoonsgegevens.
Alle abonnees van ons tijdschrift – De Drei Boge – delen ons enkel hun adres en bankgegevens mee
bij de jaarlijkse overschrijving van hun lidgeld. Deze bestanden zijn enkel aanwezig op de computer
van de penningmeester en de secretaris voor uitvoeren van verzending. Deze gegevens zijn niet voor
publiek toegankelijk en niet beschikbaar voor derden.
Andere –oudere persoonsgegevens van Neerpeltenaren – voor de geschiedenis en bestudering van
zinvolle studieobjecten voldoen aan de nationale privacywetgeving. Geen enkel nakend gegeven zal
gepubliceerd worden zonder toestemming van nabestaanden. Meer dan honderd jaar oude
persoonsgegevens kunnen wel gebruikt worden in een tekstverwerking. Echter hiervan zal geen
misbruik worden gemaakt.
Enkel gegevens die de Neerpeltse geschiedenis ten dienste staan zullen minimaal worden gebruikt.
Gegevens van personen die hebben bijgedragen tot de geschiedenis van onze gemeente en die ons
ter beschikking werden gesteld, werden opgeslagen in onze archieven, blijven ook voor eeuwig
bewaard. Ze kunnen enkel de geschiedenis een historisch belang bijbrengen.
Dit is geen automatisme en zal steeds met aandacht worden bekeken bij een publicatie.
Computerprogramma’s die deze gegevens bewaren in ons archieflokaal zijn niet toegankelijk voor
het publiek en niet zichtbaar voor derden.
Iedere burger heeft wel het recht om gegevens in te zien en aan te passen, eventueel te verwijderen.
Computerbestanden zijn op vraag van derden dan ook toegankelijk en wij willen ter aller tijden een
aanpassing doen van onze bestanden. Beveiligen van deze gegevens is voor ons dan ook een must,
zodat ze niet openbaar worden. Dit geldt voor alle persoonsgegevens.
De Heemkundige Kring Neerpelt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en wil passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijzigingen tegen gaan.
Als u de indruk heeft dat onze gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn tegen
misbruik kan u altijd contact opnemen met het secretariaat via email paul.cuyvers@telenet.be
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