
Stichting De Zijper Molens 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

In dit document is vastgelegd met welk doel persoonsgegevens binnen onze organisatie 

worden bewaard. 

 

Verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens ligt bij het bestuur. 

 

Vastgelegde persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die in één of meerdere bestanden zijn opgenomen, zijn: 

- Bestuur: Naam, adres, woonplaats (naw-gegevens), telefoon (vast en mobiel), e-mailadres, 

datum benoeming, functie 

- Molenaars: idem, maar ook geboortedatum i.v.m. verzekering en molenaarscontract 

- Donateurs: Naam, adres, woonplaats, e-mailadres. 

Er worden geen andere of bijzondere persoonsgegevens bewaard. 

 

Communicatie 

We communiceren helder met betrokken personen over welke persoonsgegevens worden 

bewaard. Bij bestuursleden betreft het de wettelijk vereiste gegevens voor de registratie bij de 

Kamer van Koophandel, bij de molenaars de vereisten voor de molenaarsovereenkomst en 

eventuele huurovereenkomst, en bij de donateurs de naw-gegevens i.v.m. het toesturen van 

het blad Molenpost en het registreren van ontvangen donaties. 

Bestuur en molenaars weten welke gegevens op de website van de stichting worden vermeld. 

Bij aanstelling van nieuwe bestuursleden en molenaars wordt dit medegedeeld. Bij zittende 

bestuursleden is dit besproken in de bestuursvergadering dd. 24-8-2018, en bij de molenaars 

op de vergadering van bestuur en molenaars op 3-9-2018. Een en ander is vastgelegd in de 

notulen. 

 

Publicatie gegevens 

Gegevens van donateurs worden niet gepubliceerd. Gegevens van molenaars worden na 

contractbeëindiging alleen in het papieren archief bewaard. Op website worden voormalig 

molenaars en bestuursleden soms nog wel genoemd. Dit kan op schriftelijk verzoek ver-

wijderd worden. 

 

Toestemming foto's 

De stichting vraagt altijd toestemming aan betrokkenen om deze personen te mogen fotogra-

feren en de foto’s te gebruiken voor communicatiedoeleinden, zoals publicatie op de website, 

de Facebookpagina, voor gebruik in folders of op posters. 

Vanaf heden wordt dit expliciet gevraagd aan de molenaars. Op de vergadering van 3-9-2018 

is de molenaars erop gewezen dat op de website hun naw-gegevens staan en een of meerdere 
foto's. 

 

Inzagerecht 

Bestuursleden, molenaars en donateurs kunnen hun vastgelegde persoonsgegevens opvragen 

bij de secretaris. 

 



Correctierecht 

Betrokkenen kunnen hun persoonsgegevens laten wijzigen en dienen zich hiertoe te wenden 

tot de secretaris. 

 

Recht op vergetelheid 

Zitting hebbende bestuursleden en aangestelde molenaars en huurders kunnen hun persoons-

gegevens gedurende de uitoefening van hun functie niet laten verwijderen. Donateurs die hun 

persoonsgegevens laten verwijderen zijn niet langer donateur. Alle anderen kunnen bij de 

secretaris een verzoek indienen tot het laten verwijderen van hun gegevens. Dit betreft echter 

nimmer gegevens die zijn vastgelegd in notulen of gearchiveerde documenten. 

 

Recht op beperking van verwerking 

Personen die een beperking op de verwerking en gebruik van hun eigen persoonsgegevens 

willen bewerkstelligen kunnen zich schriftelijk wenden tot de secretaris.  

 

Recht op bezwaar 

Personen die bezwaar maken tegen de verwerking van hun eigen persoonsgegevens kunnen 

zich schriftelijk wenden tot de secretaris. Bij donateurs leidt dit tot het niet langer ontvangen 

van het blad Molenpost. 

 

Recht op dataportabiliteit 

Personen die hun eigen persoonsgegevens willen meenemen naar een andere organisatie 

dienen zichzelf aan te melden bij die organisatie. De stichting zal nimmer gegevens over-

dragen aan derden. 

 

Oud-donateurs 

Gegevens van oud-donateurs worden uiterlijk twee jaar na het beëindigen van het donateur-

schap uit de actieve donateursadministratie verwijderd (tenzij een oud-donateur al eerder heeft 

aangegeven dat zijn persoonsgegevens verwijderd dienen te worden uit de actieve ledenadmi-

nistratie). Verwijdering betreft uitsluitend de digitale administratie. In de papieren archieven 

van de stichting (notulen, molenaarsovereenkomsten en huurcontracten, donateurslijsten etc.) 

blijft deze informatie behouden. 

 

Bewaarplaatsen 

Naw-gegevens en telefoonnummers van bestuursleden, molenaars en huurders worden door 

de secretaris digitaal regelmatig bijgewerkt en aan alle betrokkenen gemaild. Deze gegevens 

zijn nodig voor de onderlinge communicatie, bij calamiteiten etc. Een deel van deze gegevens 

staat ook op de website. 

De donateursadministratie wordt door de secretaris bewaard op een usb-stick. Dit betreft 

alleen naw-gegevens. Deze gegevens dienen voor de jaarlijkse brief aan de donateurs en de 

toezending van het blad Molenpost. 

De penningmeester bewaart de gegevens over betaalde donaties en uitgekeerde declaraties 

etc. in de financiële administratie op een harde schijf. 

 

Functionaris gegevensbescherming 

Als functionaris voor de gegevensbescherming is op de bestuursvergadering van 15-6-2018 

aangesteld de vice-voorzitter dhr. E. Zwijnenberg. 

 



Externe partijen 

Er zijn in principe geen externe partijen die onze persoonsgegevens verwerken of waarmee 

wij persoonsgegevens delen. Uitzonderingen hierop zijn: 

- Vereniging De Hollandsche Molen voor het eventueel controleren of een (nieuwe) mole-

naar over het getuigschrift vrijwillig molenaar beschikt 

- Het Gilde van Vrijwillige molenaars voor het controleren van het verplichte lidmaatschap 

i.v.m. de vereiste verzekeringen 

- De Noord-Hollandse Molenfederatie de namen en e-mailadressen van bestuur en mole-

naars voor het sturen van uitnodigingen voor molencontactdagen, vergaderingen, nieuwsbrief 

e.d. 

- idem de Afd. Noord-Holland van het Gilde van Vrijwillige Molenaars 

- De verzendafdeling van het blad Molenpost (gezamenlijke uitgave van een aantal Noord-

Hollandse molenstichtingen en -verenigingen) die viermaal per jaar de naw-gegevens van de 

donateurs krijgt teneinde het blad te kunnen versturen 

- De molendatabase van de vereniging De Hollandsche Molen (www.molens.nl) die bij de 

betreffende molens van de stichting de naam van de molenaar vermeldt en eventueel een 

telefoonnummer 

- De molendatabase www.molendatabase.nl die eveneens bij de betreffende molens de naam 

van de molenaar vermeldt en eventueel een telefoonnummer 

- Gemeente Schagen voor de naw-gegevens van bestuursleden en molenaars i.v.m. de 

gemeentelijke collectieve verzekering van vrijwilligers 

- De brandweer namen en telefoonnummers van bestuursleden en molenaars 

- Molenmakers, rietdekkers, Monumentenwacht en anderen die het onderhoud van de 

molens verzorgen kunnen voor het maken van afspraken namen en telefoonnummers van de 

molenaars ontvangen 

- VVV of andere toeristische organisaties de namen en eventueel telefoonnummers van 

molenaars i.v.m. het organiseren van evenementen e.d. 

 

Procedure voor het melden van datalekken 

Wanneer iemand een datalek meent te hebben geconstateerd kan hij zich tot de bovengenoem-

de functionaris gegevensbescherming wenden. Deze zal onverwijld onderzoeken hoe en waar 

het datalek is ontstaan en maatregelen nemen dit ongedaan te maken. Een ieder die daarbij 

betrokken is zal op de hoogte worden gesteld van het lek en gewezen worden op de omvang 

en de consequenties daarvan. 

 

Website en Facebookpagina 

Op de website www.zijpermolens.nl staan geen persoonsgegevens, anders dan de naw-

gegevens van bestuursleden en molenaars. Deze gegevens zijn openbaar. De beheerder van de 

server waarop de website is ondergebracht zorgt voor adequate en afdoende beveiliging tegen 

hacken.  

Op de Facebookpagina 'Stichting de Zijper Molens' staan geen persoonsgegevens. 

 

Privacy verklaring 

De stichting heeft dit document als privacyverklaring geplaatst op een speciale pagina 'AVG' 

op haar website www.zijpermolens.nl 

 

Cameratoezicht 

Er is geen sprake van cameratoezicht. 

 

          vs.3, 25-8-2018 
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