Register van Verwerkingactiviteiten KNHG
Contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (‘’KNHG’’), gevestigd Oudezijds Achterburgwal 185 te
Amsterdam.

Doeleinden
Het KNHG is de beroepsvereniging van professionele historici in het Nederlands taalgebied. Historici
worden op eigen initiatief lid van het KNHG door zich aan te melden via de website
(aanmeldformulier) of door een email te sturen naar het bureau KNHG.
De verzamelde informatie wordt gebruikt voor:
- Ledenadministratie, waaronder ook verstaan wordt:
o informatie over en uitnodigingen voor (algemene) ledenvergaderingen;
o jaarlijkse contributie-inning plus eventuele herinnering(en);
o algemene leden informatie anders dan hierboven omschreven;
o community Mijn KNHG.
- De algemene ledencommunicatie, waaronder ook verstaan wordt:
o verzending (digitale) nieuwsbrieven;
o verzending wetenschappelijk tijdschrift en/of digitale versie;
o uitnodigingen voor de verschillende congressen en bijeenkomsten.
- Registratie van deelname aan events en bijeenkomsten, waaronder:
o naam;
o soort lidmaatschap;
o betaalgegevens.

Gegevens
Verzameld worden de volgende gegevens:
- NAW-gegevens inclusief geslacht, telefoonnummer en emailadres(sen);
- Geboortedatum;
- Affiliatie, zijnde universiteit of werkgever (indien van toepassing);
- Ingangsdatum lidmaatschap, soort lidmaatschap plus lidmaatschapsnummer;
- Manier van aanmelding (website, schriftelijk) plus invoerdatum database;
- Ontvangen welkomstgeschenk;
- Bankrekeningnummer (IBAN)
- Betaalgegevens per kalenderjaar (overboeking of incasso plus datum ontvangst contributie);
- Inloggegevens voor Mijn KNHG (exclusief uw persoonlijke wachtwoord);
- Informatie die ingevuld in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het
contactformulier.

Betrokkenen
De betrokkenen zijn de leden van het KNHG. De volgende ledencategorieën bestaan:
- Lid met abonnement BMGN-LCHR;
- Lid zonder abonnement BMGN-LCHR;
- Senior lid met abonnement BMGN-LCHR;
- Senior lid zonder abonnement BMGN-LCHR;
- Student lid met abonnement BMGN-LCHR;
- Student lid zonder abonnement BMGN-LCHR.
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming hebben betrokkenen de volgende rechten:
- Recht op informatie over de verwerking;
- Recht op inzage in de gegevens;

-

Recht op rectificatie en aanvulling als deze niet kloppen;
Recht op vergetelheid;
Recht op beperking van de gegevensverwerking;
Recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit);
Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Betrokkenen kunnen dit recht doen gelden door het KNHG telefonisch (+31 (0) 20 22 46 815) te
benaderen of per mail (via info@knhg.nl) een verzoek te doen. Het KNHG zal binnen een maand
betrokkenen informeren betreffende het ingediende verzoek tot het uitoefenen van bovenstaande
rechten. Om misbruik te voorkomen vragen wij bij een schriftelijk verzoek tot inzage of wijziging, om
adequate identificatie, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Ontvangers
Het KNHG verstrekt geen informatie aan derden in of buiten Nederland zonder toestemming van de
leden.

Bewaartermijnen van de gegevens
Het KNHG bewaart de gegevens van actieve leden. Inactieve leden worden gearchiveerd voor
(historisch) wetenschappelijke doeleinden, in het bijzonder betreffende de geschiedenis van de
vereniging zelf.

Beveiliging gegevens
Het bestuur van het KNHG heeft de verantwoordelijkheid voor de administratie en
gegevensverzameling gedelegeerd aan het bureau. Binnen het bureau KNHG heeft de
verenigingsmedewerker(s) toegang tot de database waarin de informatie is opgeslagen die de basis
vormt voor de ledenadministratie. De directeur van het bureau is eindverantwoordelijk voor de
ledenadministratie maar heeft geen directe toegang tot de database.
Het KNHG werkt voor zijn ledenadministratie met het programma Conscribo. Conscribo maakt geen
gebruik van dataopslag of systemen of softwarediensten van derden maar maakt gebruik van eigen
fysieke servers die zij zelf ook beheren in een professioneel datacentrum. Conscribo gebruikt de
door het KNHG opgeslagen gegevens niet, tenzij wij daarom vragen, bijvoorbeeld in het geval van
een ondersteuningsvraag. Conscribo’s ambitie is om een zo robuust en veilig mogelijk product te
leveren. Daarom worden er op verschillende niveaus maatregelen genomen om uw gegevens veilig
te houden en dataverlies te voorkomen. Dagelijks voeren zij een beveiligingscan op hun systemen
uit en om zodoende mogelijke afwijkingen te ontdekken.
Conscribo heeft een speciale pagina over de methode van data bescherming opgesteld waarin het
bedrijf uitleg geeft over de manier van beveiligen van uw gegevens die het KNHG heeft verkregen
voor de ledenadministrate. Conscribo heeft met het KNHG een verwerkersovereenkomst gesloten.

Autoriteit Persoonsgegevens
Het register kan worden opgevraagd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het KNHG is bij een
dergelijk verzoek verplicht inzage te geven.

Actualisering
Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven wordt dit register van verwerkingsactiviteiten
geactualiseerd.
-

Dit register van verwerkingsactiviteiten KNHG is opgesteld op 17 april 2018.
Laatstelijk is dit register van verwerkingsactiviteiten geactualiseerd op 2 mei 2018.

