
Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Eindhovense Filatelisten Vereniging dd. 27-2-2019 

Privacyverklaring Eindhovense Filatelisten Vereniging 

1. De Eindhovense Filatelistenvereniging is opgericht op 1 januari 2002 na een fusie van de 

Philatelisten Club Eindhoven en de Philips Philatelisten Vereniging. Zij is ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 17142684 en is lid van de K.N.B.F. 

(Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen). 

Postzegelverzamelaars en filatelisten uit Eindhoven en wijde omgeving kunnen voor hun 

hobby terecht bij onze vereniging voor uitbreiding van hun verzameling, verdieping van 

hun kennis en contact met mede-verzamelaars. Hiertoe organiseert de vereniging onder 

andere maandelijkse ledenbijeenkomsten en ruilmiddagen. 

2. Om contact met de leden te kunnen onderhouden, club-veilingen en een rondzenddienst 

te kunnen organiseren zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.  

3. De gegevens die bij aanmelding gevraagd worden zijn: 

 Naam en voorletters * 

 Adres * 

 Postcode en woonplaats * 

 Geboortedatum * 

 Telefoonnummer * 

 E-mail-adres * 

 Banknummer (IBAN) * (mag ook later) 

 Geslacht * 

 Deelnemen aan rondzendverkeer ja/nee * 

 Datum van ondertekening aanmeldingsformulier 

 Handtekening (voor kandidaten beneden de leeftijd van 18 jaar handtekening 

van een van de ouders of verzorgers) 

4. De gegevens onder 3 gemarkeerd met * worden na afronding van de inschrijving 

ingevoerd in de ledenlijst van de vereniging. Daarnaast staan in de ledenlijst het 

lidnummer, eventueel een vermelding dat men gezinslid, erelid of lid van verdienste is en 

indien van toepassing een aantal gegevens m.b.t. de rondzenddienst. De ledenlijst is 

binnen de vereniging in gebruik bij de bestuursleden voor het uitoefenen van de aan hen 

toebedeelde taken. Binnen de rondzending worden de noodzakelijke gegevens als naam, 

adres en telefoonnummer gedeeld met de rayoncoördinatoren en sectieleiders van de 

gebieden die zij beheren. Om een doos met rondzendboekjes te kunnen rouleren bevat 

deze een lijst met deze gegevens van de deelnemers binnen de betreffende sectie. 

Bij het lidmaatschap van de EFV is een abonnement op het maandblad Filatelie 

inbegrepen. Alleen naam, adres, postcode, woonplaats en geslacht worden gedeeld met 

de abonnementenadministratie van dit maandblad. Ook mutaties in deze gegevens 

worden door het secretariaat doorgegeven aan de betreffende 

abonnementenadministratie. De administratie is door de Stichting Nederlandsch 

Maandblad voor Filatelie ondergebracht bij Abonnementenland in Heemskerk waarmee 

door voornoemde stichting een verwerkingsovereenkomst is afgesloten waarin de 

privacyrechten van de leden zijn gewaarborgd. 

Deze of andere persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden, anders dan 

bovengenoemd. 

5. De gegevens worden zolang iemand lid is van de vereniging opgeslagen in de ledenlijst. 

Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens verplaatst naar de lijst ‘oud-
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leden’. Deze lijst wordt binnen het secretariaat bewaard en is alleen bestemd voor 

toekomstige analyses of geschiedschrijving (anoniem). 

6. Cookies: om de website van de vereniging (www.e-f-v.nl) te laten functioneren wordt 

gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies worden voor geen ander doel gebruikt dan 

het laten functioneren van de website. 

7. De ledenlijst met de voor de vereniging noodzakelijke persoonsgegevens is in gebruik bij 

de bestuursleden van de vereniging. Bij de bestuursleden is de lijst opgeslagen op een 

voldoende beveiligde laptop of losstaande PC. De e-mail-communicatie van het 

secretariaat is opgeslagen in het Gmail-account van de vereniging (dubbele identificatie). 

8. Elk lid of oud-lid van de vereniging heeft het recht zijn of haar bij de vereniging 

opgeslagen persoonsgegevens in te zien, indien nodig te laten corrigeren, te laten 

verwijderen of mee te nemen. Een verzoek daartoe dient ingediend te worden bij het 

secretariaat (efv.secretaris@gmail.com of aan het adres van het secretariaat zoals 

vermeld op de website en in het convocaat). 

9. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld een e-mail-

adres voor het versturen van mededelingen, uitnodigingen etc. kan te allen tijde 

ingetrokken worden. Een verzoek daartoe dient ingediend te worden bij het secretariaat, 

op het adres als omschreven onder 8. 

10. U heeft het recht een klacht in te dienen als u meent dat er onjuist gebruik gemaakt wordt 

van uw onder het beheer van de EFV zijnde persoonsgegevens. Een klacht dient u in te 

dienen bij het secretariaat op het adres als omschreven onder 8. Uw klacht wordt in 

overleg met u behandeld binnen het bestuur van de EFV. 

Tenslotte heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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