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1. Algemeen 
‘Vereniging Hoenderloo’s Belang’, hierna 

aangeduid als ‘VHB’ en de ‘Hoenderlose 

Zakenvereniging’, hierna aangeduid als ‘HZV’, 

beheren samen de website ‘Hoenderloo.nl’ en 

verwerken daarbij in een aantal situaties 

persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag 

duidelijk en transparant informeren. 
In dit privacy statement geven wij u antwoord 

op de belangrijkste vragen over de verwerking 

van persoonsgegevens door ‘VHB’ en ‘HZV’. 

 

2. Wat zijn persoonsgegevens? 
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. 

Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. 

Wanneer (een combinatie van) deze gegevens 

naar u herleid kunnen worden spreken we over 

persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-

mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam 

samen met uw geboortedatum. Wanneer 

anderen die persoonsgegevens hebben moeten 

ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en 

video’s worden in dit kader ook gezien als 

persoonsgegevens. 

 

3. Verwerken ‘VHB en HZV’ 

persoonsgegevens? 
Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van 

inwoners, die zich aanmelden voor het ‘inwoner’ 

gedeelte van de website ‘Hoenderloo.nl’ en de 

daar opgenomen organisaties (verenigingen, 

ondernemers, maatschappelijke organisaties en 

zorgverleners). Het betreft de registratie van de 

NAW-gegevens en het telefoonnummer en/of e-

mailadres van de inwoners van Hoenderloo en 

Hoog Baarlo. 

 

4. Wie is verantwoordelijk voor de 
verwerking van mijn 

persoonsgegevens? 
’VHB’ en ‘HZV’ zijn samen verantwoordelijk voor 

de verwerking van de persoonsgegevens. 

Afhankelijk van het privacy-beleid van de 

achterliggende organisaties zijn extra 

beheerders aangesteld.  

 

De algemene verdeling is dat de ‘HZV’ 

verantwoordelijk is voor de algemeen 

toegankelijke informatie (voor toeristen en de 

ondernemers) en ‘VHB’ voor de algemene 

informatie op het afgeschermde deel (inwoners). 

De hier vermelde organisaties zijn zelf 

verantwoordelijk voor de content van hun 

organisatie en de mogelijke verwerking van 

persoonsgegevens binnen de eigen omgevingen 

(zoals bijv. een website, waarnaar doorgelinkt 

wordt en iemand zich bijvoorbeeld als lid kan 

aanmelden). 

 

Door de beheerders wordt het contentbeheer 

uitgevoerd. De website wordt gehost door een 

externe partij (SterkMerk) en staat in een 

beveiligde omgeving. De beheerders werken met 

een beveiligde computer. Deze computer is 

beveiligd met een wachtwoord en security 

patches worden, zodra deze beschikbaar zijn, 

toegepast. De computers zijn tevens voorzien 

van een adequate virusbescherming. Elke keer 

dat er mutaties worden gedaan, wordt ook een 

back-up van de gegevens gemaakt. Deze back-

up wordt op een beveiligde computer bewaard 

en/of er wordt een back-up veiliggesteld op een 

USB-stick, die separaat van de computer wordt 

bewaard.  

 

5. Waarvoor verwerken ‘VHB en HZV’  
deze gegevens? 

De persoonsgegevens die ‘VHB’ en ‘HZV’ 

verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de 

volgende doeleinden: 

 

1. Het verlenen van toegang tot algemene 

informatie, die alleen van belang is voor de 

inwoner van Hoenderloo en Hoog Baarlo. 

 

2. Het verlenen van toegang tot de specifieke 

informatie van de organisaties, die actief zijn 

binnen Hoenderloo en Hoog Baarlo. Iedere 

organisatie bepaalt zelf wie er toegelaten wordt 

tot de omgeving en informatie van de 

betreffende organisatie. 

 

3. Het plaatsen van nieuwsberichten en 

evenementen, waarin mogelijk 

persoonsgegevens worden vermeld 

(bijvoorbeeld voor evenementen, die u zelf hebt 

doorgegeven en waarvoor u als contactpersoon 

wordt genoemd) 

 

4. Het toezenden van informatie of vragen, die 

relevant zijn (voor de inwoners) van Hoenderloo 

en Hoog Baarlo. 
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6. Verwerken ‘VHB en HZV’ ook 

bijzondere persoonsgegevens? 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige 

gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, 

strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of 

gegevens betreffende ras. ‘VHB’ en ‘HZV’ 

verzamelen en verwerken deze gegevens niet. 

 

7. Hoe gaan ‘VHB en HZV’ met mijn 
persoonsgegevens om? 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig 

bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor 

normaal gebruik binnen de vereniging of het 

doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens 

worden niet met derden gedeeld zonder uw 

toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar 

meerdere personen, worden de e-mailadressen 

in de BCC geplaatst. 

 

8. Hoelang worden mijn gegevens 

bewaard? 
NAW- en contactgegevens gerelateerd aan uw 

aanmelding voor het afgeschermde deel van de 

website (inwoners) lidmaatschap worden na 

afmelding niet langer bewaard en direct 

verwijderd. Zonder afmelding hanteren ‘VHB’ en 

‘HZV” een maximale bewaartermijn van 5 jaar 

na het laatste contact per e-mailadres. 

 

9. Welke regels gelden bij de 

verwerking van persoonsgegevens? 
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn 

‘VHB’ en ‘HZV’ gebonden aan de daarvoor 

geldende wet- en regelgeving  van de Algemene 

Verordening Gegevensverwerking. 

 

10. Kan ik zien welke gegevens van 

mij worden verwerkt? 
U kunt een verzoek indienen bij de ‘VHB’ om 

deze gegevens in te zien. De secretaris is 

bereikbaar via het algemene e-mailadres 

dorpsraad@hoenderloo.nl 

 

11. Waar kan ik terecht met een 
vraag, klacht of een verzoek tot 
correctie of wissen van gegevens? 

Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten 

tot het bestuur van ‘VHB’, via 

dorpsraad@hoenderloo.nl 

 Het bestuur zal deze verzoeken behandelen 

zoals is beschreven in de geldende wet- en 

regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek 

niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het 

recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 
12. Beperking aansprakelijkheid 
Dit privacy-statement betreft alleen de 

verwerking van persoonsgegevens in het kader 

van het afgeschermde deel van de website 

‘Hoenderloo.nl’. Indien een inwoner zich 

aanmeldt bij een achterliggende organisatie, en 

hiervoor (aanvullende) persoonsgegevens 

registreert (bijvoorbeeld voor het aanmelden als 

lid van deze organisatie), dan is het privacy-

statement van de betreffende organisatie van 

toepassing. De ‘VHB’ en ‘HZV’ verwerpen elke 

aansprakelijkheid voor het onjuist of onterecht 

verwerken van persoonsgegevens door de 

achterliggende organisaties. 

 

 

13. Wijzigingen statement 
‘VHB’ en ‘HZV’ behouden zich het recht voor om 

wijzigingen aan te brengen in dit privacy 

statement. Het verdient aanbeveling om het 

privacy statement op te vragen bij de secretaris 

of op de pagina van ‘VHB’ op de website 

www.hoenderloo.nl te lezen, zodat u van de 

wijzigingen op de hoogte bent. 
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