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Reglement inzake 
verwerking 
persoonsgegevens 
 
Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig 
Genootschap 

 
 

Preambule 
 
Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 
(LGOG) is opgericht op 21 juni 1863. 
 
Het LGOG stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis van de 
gewestelijke geschiedenis en oudheidkunde in de meest ruime zin en het 
bevorderen van de belangstelling voor deze geschiedenis in de 
samenleving. 
 
Het LGOG kent ereleden, gewone leden, gezinsleden, juniorleden en 
buitengewone leden. 
 
Het bestuur van het LGOG heeft als verwerkingsverantwoordelijke ter 
uitvoering van wet- en regelgeving, mede in het belang van de leden van 
het LGOG ter bescherming van hun persoonsgegevens en van andere 
relaties van het LGOG, het volgende reglement verwerking 
persoonsgegevens vastgesteld. 
 
 
Artikel 1  
 
Begripsomschrijvingen 
 

a. LGOG: de vereniging Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap, gevestigd te Maastricht  

b. Bestuur: het statutaire bestuur van het LGOG 
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c. Lid: natuurlijk persoon die lid is van het LGOG 
 

d. Persoonsgegeven: elke informatie over een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon 

 
e. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met 

betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van 

persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde 

procedés, waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, 

bijwerken, structureren, opslaan, bijwerken, opvragen, raadplegen, 

gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden 

of op ander wijze ter beschikking stellen, alsmede het afschermen, 

wissen of vernietigen van persoonsgegevens 
 

f. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens dat 
volgens bepaalde criteria toegankelijk is, ongeacht of dit geheel 

gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of 
geografische gronden is verspreid, dat volgens bepaalde criteria 

toegankelijk is of betrekking heeft op verschillende personen 
 

g. Verwerker: een natuurlijk of rechtspersoon, een dienst of een 
ander orgaan die/dat ten behoeve van het bestuur 
persoonsgegevens verwerkt 

 
h. Ontvanger: een natuurlijke of rechtspersoon, een 

overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan, al dan niet een 
derde, aan wie/waaraan persoonsgegevens worden verstrekt 

 
i. Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon een 

overheidsinstantie, een dienst, of een ander orgaan, niet zijnde de 
betrokkene, het bestuur, verwerker of een persoon die onder 
rechtstreeks gezag van het bestuur of de verwerker gemachtigd is 

om de persoonsgegevens te verwerken 
 

j. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking 
heeft 
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k. Relatie: 1) een betrekking tussen het LGOG en personen die met het 

LGOG contact hebben(gehad) of een (rechts)betrekking met het 
LGOG willen aangaan, aangegaan zijn of beëindigd hebben 2) een 
persoon op wie de hiervoor onder 1 vermelde betrekking van 
toepassing is 

 
l. Toestemming ‘van de betrokkene’: elke vrije, specifieke, 

geïnformeerde of ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de 

betrokkene door middel van een verklaring of een 

ondubbelzinnige handeling aanvaardt dat de hem/haar 

betreffende verwerking van persoonsgegevens worden 

verwerkt 
 

m. Inbreuk ‘in verband met persoonsgegevens’: een inbreuk op de 

beveiliging van persoonsgegevens die per ongeluk of op 

onrechtmatige wijze leidt tot wijziging, vernietiging, verlies of 

ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofd toegang 

verschaft tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte 

gegevens 
 

n. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de 
Europese Unie 

 
o. Autoriteit Persoonsgegevens (AP): de autoriteit in Nederland die 

toezicht houdt op de naleving van de wet- en regelgeving op het 
gebied van persoonsgegevens 

 
 
Artikel 2 
 
Toepassing van het reglement en 
verwerkingsverantwoordelijke 
 

1. Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van een 
lid of een andere relatie van het LGOG die door of namens het 
LGOG worden verwerkt. 

2. Het bestuur van het LGOG is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens als bedoeld in dit reglement. 
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Artikel 3 
 
Doel van het reglement 
 
Dit reglement heeft ten doel: 
 

a. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van leden en 
relaties bij de verwerking van persoonsgegevens  

b. het voorkomen van misbruik van die persoonsgegevens  
c. het voorkomen van verwerking van onjuiste persoonsgegevens 

 
d. het voorkomen van verwerking van persoonsgegevens voor een 

ander doel dan het doel waarvoor ze verkregen zijn 
 

e. de rechten van leden en andere relaties op het gebied van 
verwerking van hun persoonsgegevens te beschermen. 

 
 
Artikel 4 
 
Doel van de verwerking van 
persoonsgegevens 
 
Het LGOG verwerkt persoonsgegevens voor: 
 

a. de uitvoering van de rechten en plichten, verbonden aan het 
lidmaatschap of een andersoortige betrekking van het LGOG 
met een lid of met een andere relatie  

b. individuele belangenbehartiging  
c. collectieve belangenbehartiging  
d. ledenwerving en ledenbehoud  
e. communicatie met betrokkenen  
f. informatievoorziening aan betrokkenen 

 
g. de ontwikkeling van de verenigingsactiviteiten en – 

werkzaamheden en de deelname daaraan resp. de 
betrokkenheid van de leden 

 
h. statistische, wetenschappelijke en historische doeleinden en 

voor archiveringsdoeleinden 
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i. het aangaan van een andere relatie dan het lidmaatschap (bv. een 

overeenkomst), het onderhouden en de nawerking daarvan  
j. overige dienstverlening aan betrokkenen  
k. uitvoering of toepassing van een wettelijke regeling. 

 
 
Artikel 5 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
 
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: 
 

a. naam, voornamen, initialen, titulatuur, geslacht, geboortedatum, 

adres, inclusief eventueel postadres, postcode, woonplaats, 

geboorteplaats, opleiding, ervaring en specifieke deskundigheid, 

datum ingang van het lidmaatschap, beëindiging van het 

lidmaatschap en reden daarvan, telefoonnummer(s), e-

mailadres(sen), andere voor communicatie bedoelde gegevens, 

bank- en/of gironummer(s) en gegevens die nodig of wenselijk zijn, 

gegevens van relaties en andere gegevens met dezelfde strekking 

van de betrokkene 
 

b. het bestuur bepaalt welke van de onder a vermelde 
persoonsgegevens daadwerkelijk in een bestand of systeem 
worden opgenomen 

 
c. andere gegevens voor zover die volgens het bestuur 

noodzakelijk zijn voor het bereiken van een doel van de 
verwerking 

 
d. andere dan de hiervoor vermelde gegevens voor zover de 

verwerking wordt vereist op grond van of noodzakelijk voor de 
uitvoering of toepassing van een wettelijke regeling. 

 
Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, 

politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke 

overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond of politieke partij 

blijken of verwerking van gegevens met betrekking tot iemands 
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seksueel gedrag of seksuele gerichtheid of gezondheid vindt niet 
plaats. Verwerking van het Burgerservicenummer (BSN) gebeurt 
alleen als daarvoor een wettelijke verplichting geldt. 
 
 
Artikel 6  
 
Rechtmatigheid van verwerking 
 
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt alleen 
 

a. als de betrokkene schriftelijk of op een andere wijze 
toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens 

 
b. als verwerking noodzakelijk of wenselijk is in verband met het 

lidmaatschap van het LGOG of ter uitvoering van een 
overeenkomst 

 
c. als een verwerking noodzakelijk of wenselijk is voor het 

bereiken van het doel van de gegevensverwerking  
d. in andere gevallen, vermeld in artikel 6 van de AVG 

 
 
Artikel 7 
 
Toegang tot en verstrekking van 
persoonsgegevens 
 

1. Toegang tot persoonsgegevens hebben alleen de volgende 
personen en aan deze personen worden alleen 
persoonsgegevens verstrekt: 

a. degene(n), waaronder begrepen derden, die leiding geven 
aan of belast zijn met de verwerking van 
persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijkerwijs 
betrokken zijn. 

b. anderen, uitsluitend voor zover dat wenselijk of 
noodzakelijk is voor het bereiken van een doel als 
weergeven in artikel 4. 

c. aan anderen voor zover het voornemen daartoe aan de 
betrokkene is meegedeeld en deze gedurende een redelijk  
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termijn in de gelegenheid is geweest om zich daartegen te 
verzetten. 

2. Het bestuur kan persoonsgegevens ter beschikking stellen 
aan en/of persoonsgegevens direct of indirect laten 
gebruiken door kringen, secties, commissies, werkgroepen 
en dergelijke van het LGOG. Het bestuur kan daaraan 
voorwaarden verbinden. 

3. Het bestuur kan persoonsgegevens aan een verwerker ter 
beschikking stellen mits met die verwerker een 
overeenkomst is gesloten die voldoet aan de wettelijke eisen 

4. Het vorenstaande laat onverlet eventuele verplichtingen op 
grond van wet- en regelgeving of een rechterlijke uitspraak. 

 
 
Artikel 8 
 
Informatie 
 
Wanneer persoonsgegevens betreffende een persoon bij die persoon 

worden verzameld of van anderen dan die persoon zijn verkregen, 

verstrekt het bestuur de betrokkene bij de verkrijging van diens 

persoonsgegevens schriftelijk of met andere communicatiemiddelen, 

waaronder elektronische, in ieder geval de volgende informatie of stelt de 

betrokkene in staat daarvan kennis te nemen: 
 

a. de contactgegevens van het bestuur 
 

b. de verwerkingsdoeleinden, waarvoor de persoonsgegevens 
worden verkregen en de rechtsgrond voor de verwerking 

 
c. de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen 

worden opgeslagen of de criteria ter bepaling van die termijn 
 

d. dat de betrokkene het recht heeft om het bestuur te verzoeken om 

inzage, rectificatie en wissing van de persoonsgegevens, beperking 

van de verwerking van persoonsgegevens en van het recht om 

bezwaar te maken tegen verwerking 
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e. dat betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens 
 

f. bij leden: dat de verwerking van persoonsgegevens voortvloeit uit 
het lidmaatschap van het LGOG tenzij dat niet het geval is. 

 
 
Artikel 9 
 
Recht van bezwaar 
 
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn 

specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken 

tegen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. 
 
 
Artikel 10 
 
Recht op inzage 
 
De betrokkene heeft recht om van het bestuur uitsluitsel te verkrijgen 
over het al dan niet verwerken van hem betreffende 
persoonsgegevens en, als dat het geval is, om inzage te verkrijgen van 
die persoonsgegevens, de tekst van dit reglement en de daarin 
vermelde informatie. 
 
 
Artikel 1 1  
 
Recht op rectificatie 
 
Een betrokkene heeft het recht om van het bestuur onverwijld de 
volgende zaken te verkrijgen 
 

a. rectificatie en aanvulling van hem betreffende 
persoonsgegevens  

b. wissing van de hem betreffende persoonsgegevens 
 

c. beperking van de verwerking indien een van de elementen, 
vermeld in artikel 18 lid 1 van de AVG van toepassing is. 
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Artikel  12 
 
Bewaring van persoonsgegevens 

 
Het LGOG bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, maar 
niet langer dan twee jaar nadat het lidmaatschap of andere relatie is 
beëindigd, behalve voor de in artikel 4 onder h vermelde doeleinden. 
 
 
Artikel 13 
 
Beveiliging en geheimhouding 

 
1. Het bestuur – en in voorkomende gevallen een verwerker - 

draagt, rekening houdend met de stand van de techniek, de 
uitvoeringskosten, de omvang, de context van de 
verwerkingsdoeleinden en de mogelijke gevolgen van inbreuk 
voor betrokkenen, zorg voor passende technische en 
organisatorische maatregelen voor een op het risico 
afgestemd beveiligingsniveau ter voorkoming van verlies of 
onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. 

2. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement 
en/ of de beschikking krijgt over persoonsgegevens, waarvan 
hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan 
vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan tenzij een 
wettelijk voorschrift of rechterlijk vonnis hem tot 
bekendmaking verplicht of uit de uitvoering van dit reglement 
de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 

 
 
Artikel 14 
 
Mededeling van inbreuk 

 
Als er een inbreuk heeft plaatsgevonden die waarschijnlijk een hoog 
risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van een betrokkene, 
deelt het bestuur die inbreuk mee aan de betrokkene.   
 
 
Artikel 15 
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Vragen en klachten 

 
1. Als een betrokkene gebruik wil maken van een recht, vragen 

heeft over de verwerking van persoonsgegevens of van 
mening is dat de toepasselijke bepalingen van wet- en 
regelgeving of van dit reglement niet zijn of worden nageleefd, 
kan hij zich wenden tot het bestuur. Het bestuur kan bij een 
verzoek, vraag of klacht overlegging van een geldig 
identiteitsbewijs vragen. 

2. De betrokkene kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens te Den Haag. 

 
 
Artikel 16 
 
Wettelijke rechten en plichten 

 
De inhoud van dit reglement laat onverlet de rechten en plichten van 
betrokkene en het LGOG op grond van de AVG en andere, al dan niet 
daarop gebaseerde wet- en regelgeving. 
 
 
Artikel 17 
 
Contactgegevens van het bestuur 

 
LGOG 
 
Bezoekadres: Brusselsestraat 10 D 6211PE Maastricht 
 
Postadres: Postbus 83 6200AB Maastricht 
 
E-mailadres: info@lgog.nl 
 
Telefoon 043-3212586 
  
 
 
Artikel 18 
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Citeertitel en inwerkingtreding 

 
Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement Verwerking 
Persoonsgegevens LGOG” en treedt in werking op 1 juni 2018.  
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van het Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap in zijn vergadering van 31 mei 2018.  
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