Western Front Association Nederland
Privacyverklaring
De Western Front Association Nederland, gevestigd in Utrecht (Kamer van Koophandel 40535600) is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
De vereniging heeft ten doel de bestudering van de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog -en in
het bijzonder van het westelijke front, in al zijn facetten- en streeft geen politieke en/of ideologische
doelstellingen na.

Contactgegevens:
secretariaat@wfanederland.nl
https://www.wfanederland.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Western Front Association Nederland verwerkt je persoonsgegevens in het kader van de
uitoefening van het lidmaatschap van de vereniging en van de realisatie van de doelstellingen van de
vereniging.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Voornaam, initialen en achternaam
Adresgegevens (straat, postcode, plaatsnaam, land)
(Optioneel) telefoonnummer (vast/mobiel)
E-mailadres
Voordeurdeler status (indien van toepassing)
Inschrijfdatum lidmaatschap
Geslacht
Geboortedatum
(Optioneel) pasfoto (inclusief de optie van zichtbaarheid van de pasfoto) in Smoelenboek

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Western Front Association Nederland verwerkt persoonsgegevens in het kader van het lidmaatschap
van de vereniging voor de volgende doelen:
- het afhandelen van contributiebetaling, excursiebijdragen, evenementbijdragen,
- het verzenden van onze (digitale) Nieuwsbrief,
- het verzenden van ons verenigingsblad De Groote Oorlog (DGO),
- benaderen voor bijeenkomsten, evenementen en activiteiten,
- je de mogelijkheid te bieden te kunnen inloggen in de Mediatheek en materialen te lenen,
- het kunnen faciliteren van excursie- en/of studiereizen,
- het opstellen en verspreiden van een Smoelenboek onder de leden,
- het formuleren van beleid en toekomstvisie op basis van analyse van het ledenbestand.

Excursies
Ingeval van inschrijving voor deelname aan een excursie worden
 naam,
 emailadres,
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 mobiel telefoonnummer,
 eventuele dieetwensen
vastgelegd.
Bij sommige (langere) excursies kunnen hiernaast ook nog ziektekosten- en
reisverzekeringgegevens, paspoort, ID-kaart en eventueel visumgegevens, medische
gegevens/condities en noodtelefoonnummer van 'achterblijvers' worden vastgelegd.
Voor een goed verloop van de excursie kan het wenselijk en/of noodzakelijk zijn om dieetwensen
en andere gezondheidsgegevens door te geven aan de excursiecommissie. Het lid dat deze
gegevens opgeeft verbindt hier aan zijn/haar toestemming om deze gegevens te (doen)
gebruiken.
De gegevens kunnen (voor een goed verloop van de excursie) aan externe partijen zoals
reisorganisatie, trein-, vliegmaatschappij en hotels ter beschikking worden gesteld en door hen
worden verwerkt. (Bijvoorbeeld ingeval van het boeken van vliegtickets en het reserveren van
hotel en kamerindeling).
De excursiecommissie en bestuur hebben toegang tot deze gegevens voor de duur van de excursie.
Na afloop van de excursie kunnen een aantal van deze gegevens bewaard worden voor hergebruik bij
een volgende excursie.
Dieetwensen, gezondheidsgegevens, ziektekosten- en reisverzekeringsgegevens, paspoort/ID
gegevens worden vernietigd na afloop van de excursie.
Onder de deelnemers van een excursie zelf worden de namen, email en telefoonnummers van de
deelnemers verspreid.

Smoelenboek
Bij aanmelding wordt je naam, woonplaats, emailadres en pasfoto (indien aangeleverd) opgenomen
in het Smoelenboek, met als doel het bevorderen van het onderling contact tussen de leden.
Ieder lid kan op elk moment verzoeken om niet te worden opgenomen in het Smoelenboek. Een
verzoek tot niet opnemen is geen belemmering voor het aangaan en voortzetten van het
lidmaatschap. Het lid dat verzoekt niet opgenomen te worden in het Smoelenboek ontvangt geen
exemplaar daarvan.
Ten behoeve van analyse van het ledenbestand door het bestuur wordt het Smoelenboek jaarlijks
gearchiveerd.
Het Smoelenboek (of persoonsgegevens hieruit afkomstig) mag niet door leden worden verstrekt
en/of verkocht aan derde partijen.

Mediatheek
Voor het lenen en/of downloaden van items uit de Mediatheek worden naam en emailadres gebruikt
voor het vastleggen van een reservering, uitlening en het kunnen versturen van aanmaningen.
Inloggegevens in het Mediatheek systeem worden niet vastgelegd.
Ten behoeve van verificatie van WFA lidmaatschap bij het uitlenen van items vanuit het
Kenniscentrum Eerste Wereldoorlog (te Huis Doorn) wordt er een ledenlijst met voor- en achternaam
gedeeld met (de vrijwilligers van) het Kenniscentrum. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst
gesloten om te zorgen voor de vertrouwelijkheid van deze gegevens.

Beeldmateriaal
Op bijeenkomsten, excursies en evenementen kan er beeld- (en geluids)materiaal van WFA leden
worden gemaakt om gebruikt te worden op de WFA website, op eigen social media kanalen (bijv. de
WFA Facebook pagina), in de DGO, excursiegidsen en andere publicaties van de WFA. Hoewel de
WFA verantwoordelijk is voor publicatie met behulp van haar media, zal de WFA de
uitzonderingsgronden in acht nemen (eigen huishoudelijk gebruik, journalistiek handelen en vrije
nieuwsgaring).
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Western Front Association Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens
a t/m i (zie hierboven) worden bewaard gedurende het lidmaatschap.
Bij het opzeggen van het lidmaatschap worden deze gegevens verwijderd uit de ledenadministratie,
tenzij uit boekhoudkundige regels een langere bewaartermijn van sommige gegevens noodzakelijk
mocht blijken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Western Front Association Nederland verkoopt en/of verstrekt geen gegevens aan derden, behalve
in geval van verwerking t.b.v. de vereniging of ingeval er sprake is van een onontkoombare wettelijke
verplichting.
Ten behoeve van het per post verzenden van de De Groote Oorlog worden naam, adres en
woonplaats (ev. land) gegevens gedeeld met de verwerkende uitgever. Met dit bedrijf sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor het gewenste niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van de gegevens.
Voor de uitleen van items vanuit Kenniscentrum Eerste Wereldoorlog (Huis Doorn) delen we naam
gegevens om het WFA-lidmaatschap te kunnen verifiëren. Met Huis Doorn sluiten we ook een
verwerkersovereenkomst.

Opslag- beveiligingsmaatregelen, gebruik van website -technieken
De persoonsgegevens zijn digitaal vastgelegd in een beveiligde omgeving (t.w. een geautomatiseerde
ledenadministratie) en is alleen met toegangsbeveiliging te benaderen, zodat enkel geautoriseerde
personen toegang hebben tot de gegevens.
De website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website. Klikgedrag op de
website en IP-adressen worden niet vastgelegd.
Voor het inloggen in de Mediatheek door leden wordt gebruik gemaakt van een beveiligde omgeving
en toegangsbeveiliging. Deze omgeving biedt de leden alleen toegang tot het reserveringssysteem
van de Mediatheek en de beschikbare downloads van artikelen, excursiegidsen, verenigingsblad e.d.

Toegang tot persoonsgegevens
Het bestuur heeft toegang tot de persoonsgegevens a) t/m i) om een goed overzicht te kunnen
houden van de ledenadministratie.
Hiernaast heeft de ontwikkelaar/systeembeheerder van de Ledenadministratie/Mediatheek
applicatie toegang tot de persoonsgegevens a) t/m i).
De eindverantwoordelijke redacteur van het verenigingsblad De Groote Oorlog heeft inzage in de
verzend(adres)gegevens a) en b) bij het aanleveren hiervan aan de verwerkende uitgever.
Voor het organiseren en faciliteren van de excursie heeft de excursiecommissie naast het bestuur,
ook toegang tot de persoonsgegevens a), c) en d). Dit om deelname te registreren van de leden, het
toesturen van informatiemails en het kunnen regelen van vervoer en verblijf.
(Zie verder de paragraaf 'Excursies').

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als lid heeft je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen en op
gegevensoverdracht. Daarnaast heb je het recht om het eventuele akkoord voor publicatie in het
Smoelenboek in te trekken.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens
sturen naar secretariaat@wfanederland.nl.
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