
Privacy Reglement Postzegelvereniging Breda 

 
Postzegelvereniging Breda hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In 
dit privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om Uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om 
met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waar-
onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Postzegelvereniging Breda legt persoonsgegevens vast zoals naam, adres, woonplaats,  
e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het lidmaatschap 
of de verwerking  van eenmalige giften.  
 
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.  
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn ver-

strekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy reglement. 
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de bevei-

liging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoe-

ring van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en 

deze respecteren. 
Als Postzegelvereniging Breda zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoons-
gegevens. Indien U na het doornemen van ons privacy reglement, of in algemenere zin, vragen 
hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgege-
vens: 
Secretariaat Postzegelvereniging Breda 

Schalmei 5, 4876VC, Etten-Leur 

e-mail: info@pvbreda.nl 
 
U kunt zich te allen tijde aanmelden en afmelden als lid. Dit conform de statuten en reglemen-
ten van de Postzegelvereniging Breda. Stuur daarvoor een mail aan info@pvbreda.nl of maak 
gebruik van het aanmeldingstformulier op de website van PV Breda, te vinden bij 
https://pvbreda.nl 
  
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.  
 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 
Uw lidmaatschapgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelein-
den: 
• om uw lidmaatschap te kunnen registreren en beheren. 
• voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

  Brepost 

  Website 

  Rondzendverkeer 

 Veiling 

 Betalingen via de bank 

  Abonnementen administratie Maandblad Filatelie 

mailto:vrienden@zha.nl
mailto:info@pvbreda.nl


 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens 
van U vragen: 
• Voorletters, tussenvoegsel en achternaam, adres en telefoonnummer 

• E-mailadres  
• Geboortedatum  
• Geslacht  
• Bankrekeningnummer  
  
 
 
Verstrekking aan derden  
De gegevens die U aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodza-
kelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze vereniging uitvoe-
ren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en voor de vervaardiging 
en verzending van onze Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de ledenbijeenkomsten, en al-
leen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toever-
trouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.  
Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze vereniging betreffen.  
 
Bewaartermijn  
Postzegelvereniging Breda bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  
 
Beveiliging  
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgege-
vens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de 
volgende maatregelen genomen:  
- alle personen die namens de Postzegelvereniging Breda van uw gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
- de bestuursleden die persoonsgegevens van de leden verwerken op hun computer, hante-

ren een gebruikersnaam- en wachtwoorbeleid op hun systeem en garanderen dat derden 
die gegevens niet in kunnen zien; 

- wanneer andere bestuursleden van de Postzegelvereniging Breda in het bezit worden ge-
steld van overzichten met persoonsgegevens hanteren die eveneens het gebruikersnaam- 
en wachtwoordbeleid; 

- eventuele fysieke overzichten met persoonsgegevens worden, niet langer dan noodzakelijk 
voor de verwerking bewaard en na de bewaartermijn zorgvuldig vernietigd; 

- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten; 

 
Rechten omtrent uw gegevens  
U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. 
Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.  
 
 
Klachten  



Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u 
hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoons Gegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 
Als U naar aanleiding van ons privacy reglement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan 
contact met ons op! 
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