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Privacy beleid Collectare 

Versie oktober 2018 
Vereniging Collectare (verder Collectare) is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Collectare is opgericht op 18 
december 2003. In de oprichtingsvergadering werd besloten om als vorm voor de vereniging de 
vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid te kiezen met inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
te Alkmaar. Die inschrijving is bekend onder nummer 37109745.  

De vereniging heeft ten doel het beheren en bestemmen van de gelden die worden bijeengebracht 
door degenen die als gelovigen bijeenkomen in het verband van “De Vergadering” te Alkmaar. 

Wat zijn persoonsgegevens?  

Gegevens zijn persoonsgegevens als ze informatie bevatten over een natuurlijke persoon, en die persoon 
identificeerbaar is. Bijvoorbeeld naam, voornaam, adres, e-mailadres, leeftijd, geboortedatum. Ook foto’s en 
video’s worden gezien als persoonsgegevens.  

Van wie verwerkt Collectare persoonsgegevens?  

Collectare verwerkt persoonsgegevens van die personen die als gelovigen bijeenkomen in het verband van “De 
Vergadering” te Alkmaar. Het betreft hier: 

o Voornaam en achternaam 
o Adresgegevens 
o E-mailadres 
o Telefoonnummer 
o Geboortedatum  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

Bij Collectare zijn de voorzitter en de webmaster gezamenlijk verantwoordelijk voor de correcte administratie 
van de persoonsgegevens. Zij houden daartoe één (1) database bij.  

Waar dienstig wordt het programma Microsoft Office en WordPress gebruikt. De bestanden worden gebruikt, 
opgeslagen en bewaard op een computer die beveiligd is door middel van actuele en up-to-date 
beschermingssoftware. 

Waarvoor verwerkt Collectare persoonsgegevens?  

Met behulp van de genoemde gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven in onze administratie. 

We gebruiken de gegevens om u op de hoogte te stellen van collectedoelen, extra activiteiten, bijzondere 
sprekers en ledenvergaderingen. Ook verspreiden we soms geluidsopnamen van preken dan wel schriftelijke 
vastlegging daarvan. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Collectare neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) 
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Collectare) 
tussen zit. 
 

Verwerkt Collectare ook bijzondere persoonsgegevens?  

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, 
etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Deze bijzondere persoonsgegevens hanteert Collectare niet.  

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

Binnen Collectare zijn het de bovengenoemde voorzitter plus de webmaster die de gegevens kunnen inzien en 
aanvullen. 
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Uitwisseling van persoonsgegevens van Collectare  

Collectare wisselt geen gegevens uit met externe partijen.  

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  

Collectare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw 
gegevens worden verzameld.  

 Categorie actieve bezoekers van de samenkomsten 
De gegevens worden bewaard en waar nodig geactualiseerd 
 

 Categorie voormalige bezoekers van de samenkomsten 
Deze categorie wordt expliciet de vraag voorgelegd of ze toezending van de standaard informatie op prijs 
(blijft) stellen. Indien niet, dan wordt de informatie verwijderd.    

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Collectare gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 
Collectare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de 
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
met ons op info@vergaderingalkmaar.nl   

Kan ik zien welke gegevens Collectare van mij verwerkt?  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens door Collectare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een 
computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot 
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van 
uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
info@vergaderingalkmaar.nl. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Collectare verstrekt persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Collectare gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Collectare kun u altijd contact 
opnemen met Collectare via info@vergaderingalkmaar.nl   


