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Privacy verklaring STUDIEGROEP CHINA FILATELIE  

 

 

 

 

De vereniging  verwerkt persoonsgegevens om haar doelstelling, het bevorderen van de belangstelling voor het 

verzamelen van postzegels en poststukken uit China en Taiwan, uit te voeren. 

U deelt persoonsgegevens met ons als u contact met ons hebt. Bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-

mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer. 

Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar. 

 

Uw privacy rechten  

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? Dan maakt  u gebruik van het ‘Recht van 

inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen of laten verwijderen en zo gebruik maken van het  ‘Recht op correctie’?  

Dan kunt u ons hierom vragen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.   

U kunt als betrokkene daartoe een schriftelijk verzoek indienen.  

Stuur uw brief naar het secretariaat: 

Secretaris Studiegroep China Filatelie 

Kwikstaarthof 10 

2841 NV   Moordrecht 

Binnen twee weken krijgt u een reactie. 

 

Beveiliging persoonsgegevens  

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de 

persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de 

toezichthouder en aan u als dat nodig is. Alleen de leden van het bestuur, de Kascommissie, veilingmeester(s) en 

leider van Nieuwtjesdienst  kunnen uw gegevens (deels) inzien en verwerken. 

 

BewaarterCijn persoonsgegevens  

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt. En 

zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. 

 

Website  

Bezoek aan onze website wordt door de vereniging zelf op geen enkele wijze bijgehouden of opgeslagen. 

Ook heeft onze website geen enkele tracker of log functie. Provider Mijndomein.nl logt voor technische 

ondersteuning bezoekersgegevens. De verzamelde algemene bezoekgegevens (het gaat om het IP-adres van uw 

computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt) worden zo veel 

mogelijk geanonimiseerd.  De vereniging gebruikt deze gegevens echter op geen enkele manier. 

Ze worden dus niet aan derden verstrekt.  

Privacy beleid van provider : https://helpdesk.mijndomein.nl/hc/nl/articles/360000265485-AVG-GDPR- 

 

Website van derden 

Wij kunnen niet garanderen dat websites van derden, die door middel van links met onze website zijn verbonden, op 

een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de 

betrokken website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

Wijzigingen privacy verklaring  

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om 

deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 


