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Geachte leden,
Het is u niet ontgaan dat Europa onderworpen wordt aan het z.g. PRIVEBELEID AVG. Dit heeft ook
consequenties voor NFVS en de manier waarop persoonlijke gegevens worden bewaard. In Het
Noorderlicht nr. 216 van september a.s. en nu al op onze website www.nfvskandinavie.com staat al
het een en ander. De leden die beschikken over e-mail, waarvan het adres bekend is bij de PRcommissaris/veilingmeester H. Burgman, krijgen de NIEUWSBRIEF. Op deze nieuwsbrief staat al
uitdrukkelijk dat u deze krijgt als u daarvoor toestemming heeft gegeven. U kan u rechtstreeks voor
de nieuwsbrief afmelden als u dat wilt.
Uw gegevens, die u destijds op het inschrijfformulier van NFVS door u zijn ingevuld toen u lid werd,
worden bewaard bij de secretaris, dat is inclusief uw geboorte jaar en datum van lidmaatschap. Deze
gegevens zijn uitsluitend bij het secretariaat opgeslagen.
Uw kale adresgegevens, dus alleen adres en eventueel e-mail adres, zijn bekend bij de
Rondzendcommissaris als deelneemt aan het RZV. Ook die gegevens zijn uitsluitend daar opgeslagen.
De veilingmeester beschikt over de kale adresgegevens voor de veiling. Na de veiling worden alle niet
gebruikte gegevens verwijderd.
De penningmeester beschikt over de kale adresgegevens voor incasso (waarvoor u toestemming gaf)
of girale-contributie inning.
De drukker van Het Noorderlicht krijgt van de secretaris, per Noorderlicht, de kale adressen van u als
lid. Deze zijn slechts EENMAAL te gebruiken.
Hoe het een en ander verder geregeld wordt verneemt u in september. Vragen kunt u schriftelijk
stellen of op de bijeenkomst van 2 juni a.s. in Amersfoort.
Met vriendelijke groet.
Christiaan Hertel, secretaris.

NFVS is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen gevestigd in Houten onder nummer 132. NFVS is
ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40341332 van 7 maart 1964.
NFVS is a member of the Royal Netherlands Association of Philatelic Organizations, KNBF, Houten registration number 132. NFVS is
registered with the Chamber of Commerce at Rotterdam with registration number for associations 40341332 dated.7th March 1964.

1

Privebeleid
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING.
Hoe de Nederlandse Filatelistenvereniging ‘Skandinavië’ omgaat met uw persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is tot een "geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking
hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een
persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen
persoonsgegevens zijn.
Als u op een aangegeven emailadres, een elektronisch formulier of op andere wijze op onze website
reageert, wordt uw e-mailadres, uw naam en uw adres verwerkt. Deze persoonsgegevens worden
gebruikt om uw verzoek te behandelen en/of uw reactie te beantwoorden. Voor alle verwerkingen
van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten
heeft. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere
doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.
Wet bescherming persoonsgegevens
Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBG)
gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De WBG is onder andere van
toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van overheidsorganisaties. Dit betekent
dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere
vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder
deze wet vallen. Op grond van de WBG dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de
persoon daarvan op de hoogte te worden gebracht en wordt ook het doel waarvoor ze verzameld
worden meegedeeld (artikel 33). Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk
meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.
Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch
materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de
Nederlandse Filatelistenvereniging Skandinavië, en worden beschermd door auteursrechten ©. De
hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen
tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te
vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te
stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming.
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