Privacyverklaring
1. Algemeen
Dit document vormt de privacyverklaring van de Stichting Oud Zoeterwoude, gevestigd
te Zoeterwoude, Dorpsstraat 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 41165881, hierna te noemen:
de Stichting.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit
statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke
rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw
vraag dan gerust per e-mail aan secretaris@oudzoeterwoude.nl
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze
persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
Doel

Type persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Administratie

•
•
•
•
•
•
•

Gerechtvaardigd
belang

Gedurende uw
deelname als
donateur en tot 2
jaar daarna,
daarna alleen in
de financiële
administratie
voor 7 jaar.

•
• Penningmeester

Versturen digitale
niet commerciële
berichten,
waaronder
nieuwsbrief

• Voornaam
• Achternaam
• E-mail adres

Bij uw
inschrijving als
donateur, zonder
uw
toestemming.
Bij uw
aanmelding als
belangstellende,
na uw
toestemming.

Zolang men
donateur is dan
wel men zich als
belangstellende
daarvoor heeft
aangemeld.

• E-marketingtools

Versturen berichten
van derden,
waaronder
sponsoren

• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres

Na uw
toestemming

Zolang als men
aangemeld is.

• Sponsoren
• Andere Stichtingen

Om onze digitale
dienstverlening te
verbeteren

• Cookies (zie
voor meer info
het sub kopje
Cookies)
• IP-gegevens

Uitsluitend
toestemming
nodig bij
commercieel
gebruik (bij Oud
Zoeterwoude niet
van toepassing)

Iedere keer dat
onze website
bezocht wordt.

• Websitebeheerder
• Analytics tools

Ter benadering na
beëindiging
lidmaatschap.
Bijvoorbeeld voor
een reünie of
bijzondere
gebeurtenis.

•
•
•
•
•

Gerechtvaardigd
belang

Zolang als de
toestemming niet
is ingetrokken.

• Secretaris
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Beeld- en
databanken

•
•
•
•

Genealogie

Kwartaalblad
Suetan

Groepsfoto’s
Persoonsfoto’s
Persoonsnamen
Openbare
informatie uit
kranten en
tijdschriften

Gerechtvaardigd
belang en
noodzakelijkheid
(zie punt 3.a t/m
g)

Onbeperkt

• Openbaar

• Persoonsgegevens

Gerechtvaardigd
belang en
noodzakelijkheid

Onbeperkt

• Openbaar

• Informatie uit
onderzoek
• Persoonsnamen

Gerechtvaardigd
belang

Onbeperkt

• Openbaar

2. Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt
meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt
opgeslagen. We gebruiken cookies uitsluitend om u meer service te bieden bij het
bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik.
Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw
voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij
cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden
bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat
deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor
zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in
de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en
de Privacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen
te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van
cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.
3. Digitale beeld- en databanken
De beeld- en databanken van de Stichting omvatten de volgende collecties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foto’s
Bidprentjes
Suetan kwartaalbladen
Grafmonumenten
Bevolkingsregisters 1826-1939 (in opbouw)
Advertenties, facturen e.d. (Wie deed wat en waar in Zoeterwoude)
Bibliotheek
Objecten
Notariële akten
Akten van indemniteit
Kadasterkaarten
Genealogie

a) De fotobeeldbank
De fotobeeldbank omvat een collectie foto’s die de historie van Zoeterwoude en
voormalig Zoeterwoude omvat. Het streven is er op gericht zoveel mogelijk informatie
die zichtbaar is op deze foto’s voor de toekomst vast te leggen. In de collectie bevinden
zich veel foto’s waarop personen staan afgebeeld.
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Van velen is bekend om wie het gaat maar van velen is onbekend wie het zijn.
Het gaat hier zowel om levende als niet meer in leven zijnde personen.
Voor zover mogelijk wordt vanuit historisch belang getracht relevante informatie over
deze personen vast te leggen.
Het accent ligt daarbij voornamelijk op personen die niet meer in leven zijn. De
informatie die wordt verzameld komt uit onderzoek in openbare archieven, kranten, de
contacten met familie van deze personen en kennis die in het algemeen nog onder de
levende bevolking van Zoeterwoude aanwezig is.
De informatie bestaat in hoofdzaak uit NAW gegevens, beroepen en gebeurtenissen
m.b.t. deze personen in het verleden.
Van de tweede orde is het verzamelen van gegevens over nog levende personen die
voorkomen op het fotomateriaal.
De informatie die daarover wordt verzameld omvat veelal de naam alsmede de
gebeurtenis en datum die met het maken van de betreffende foto verband houdt.
Er wordt niet meer data vastgelegd dan nodig is voor het kunnen plaatsen van de
betreffende persoon in de tijd en de locatie.
b) Bidprentjes collectie
De collectie bidprentjes bestaat uit herdenkingsplaatjes die bij het overlijden van een
persoon werden gedrukt en voor-, tijdens en na een kerkdienst aan aanwezige
familieleden, kennissen en belangstellenden werden uitgereikt.
De informatie op deze plaatje wordt mede gebruikt bij het aanvullen en soms
corrigeren van het databestand van de genealogiegegevens.
De namen van mogelijk nog levende partners zijn, als enig aanvullend
persoonsgegeven eveneens vermeld daar deze ofwel zijn genoemd op de bidprentjes
zelf, dan wel is deze informatie terug te vinden in dankbetuigingen of
krantenadvertenties.
Het beleid van Oud Zoeterwoude is, de bidprentjes niet eerder dan 3 jaar na overlijden
van de betrokkene op de beeldbank openbaar te maken.
c) De beeldbank Grafmonumenten
De verzameling foto’s betreft opnamen van grafmonumenten (tombes, zerken en
stenen). De informatie die op de zerken staat vermeld wordt in de databank
overgenomen.
Het beleid van Oud Zoeterwoude is de foto’s van deze monumenten niet eerder dan 3
jaar na overlijden van de betrokkene op de beeldbank openbaar te maken.
d) Bevolkingsregisters 1826-1939 (in opbouw)
De collectie bevolkingsregisters van deze databank betreft uitsluitend gegevens van
overleden personen in bovengenoemde periode. Mogelijk nog levende personen worden
niet openbaar vermeld.
De gegevens worden verkregen van de gezinsbladen welke openbaar zijn gepubliceerd
op de website van Erfgoed Leiden. De informatie op deze bladen wordt één op één
overgenomen. Informatie van na 1920 wordt niet op de beeldbanken openbaar
gemaakt, tenzij de betreffende persoon inmiddels is overleden.
e) Wie deed wat en waar in Zoeterwoude vanaf 1900
De collectie is in eerste instantie opgezet als een advertentiedatabank.
De advertenties worden overgenomen uit lokale en regionale kranten, tijdschriften en
brochures.
Documenten welke aan Oud Zoeterwoude zijn geschonken worden, indien deze daar
geschikt voor zijn, in de databank opgenomen.
Informatie die uit schenkingen of anderszins is verkregen (ook informatie waaraan bij
schenkingen geen voorwaarden zijn verbonden) en waarvan wordt vermoed of kan
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worden vermoed dat dit privacygevoelige informatie betreft, wordt niet in de beeldbank
opgenomen.
f) De Bibliotheek collectie
De bibliotheekcollectie omvat de verzameling boeken, documenten, films en
geluidopnamen. De informatie welke digitaal te raadplegen is, bevat behoudens
namen, ieder in haar eigen context, geen aanvullende persoonsgegevens.
Informatie die uit schenkingen of anderszins is verkregen (ook informatie waaraan bij
schenkingen geen voorwaarden zijn verbonden) en waarvan wordt vermoed of kan
worden vermoed dat dit privacygevoelige informatie betreft, wordt niet in de beeldbank
opgenomen.
g) De Objecten collectie
De objecten collectie omvat voorwerpen uit het verleden welke op enigerlei wijze
binding hebben met Zoeterwoude. Afgezien van namen in de context van het getoonde
voorwerp worden er geen persoonsgegevens vastgelegd.
h) De Notariële akten
Deze databank betreft notari&euml;le akten die betrekking hebben op Zoeterwoudse
ingezetenen. De akten komen voornamelijk uit het oud notarieel archief van
notarissen (1600 - 1811) ter standplaats Leiden, welke bij Erfgoed Leiden en
Omstreken (ELO) berusten. De gegevens in deze akten zijn gebruikt voor het
optimaliseren van de Zoeterwoudse Genealogie pagina.
i) De Akten van Indemniteit
Een akte van indemniteit (ook akte van cautie, borgtocht, ontlastbrief of borgbrief
genoemd) was een officiële verklaring van de diaconie of het gerecht van de plaats van
herkomst van nieuwe ingezetenen.
In deze verklaring werd vastgelegd dat genoemde instantie de eventueel noodzakelijke
bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor hen in de nieuwe vestigingsplaats zou
betalen.
Nederlandse plaatsen vroegen om deze akte wanneer iemand, van elders komend, zich
in die plaats wilde vestigen. De groeiende armoede vanaf het eind van de 17e eeuw
was daar mede debet aan.
De akte was bedoeld om te voorkomen dat de nieuwe plaats van vestiging deze kosten
voor haar rekening zou krijgen.
j) Kadasterkaarten 1832
Deze beeldbank toont de eigendomssituatie van gronden en bebouwing met de
begrenzingen van het Zoeterwoude in 1832 zoals die waren ingetekend op de
kadasterkaarten uit 1832.
Dat is dus ruim voor de grote annexaties door Leiden vanaf 1896.
De informatie is ontleend aan de bij de kadasterkaarten behorende "Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafels", afgekort OAT's.
De gegevens uit deze OAT's zijn door Oud Zoeterwoude in deze beeldbank ingevoerd.
k) Genealogie
De gegevens die de Stichting verzamelt t.b.v. de Genealogie, zijn deels te raadplegen
op de webpagina Genealogie van de website van de Stichting.
De Stichting hanteert voor het op de website openbaar maken van deze informatie de
officiële regels volgens de AVG.
Uitzondering op afschermen van gegevens wordt gemaakt wanneer deze gegevens zijn
terug te vinden op reeds eerder openbaar gemaakte documenten zoals bidprentjes,
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grafmonumenten, krantenberichten of openbare bevolkingsregisters gepubliceerd door
Erfgoed Leiden en Omstreken.
4. Kwartaalblad Suetan
De gegevens die de Stichting publiceert in haar kwartaalblad m.b.t. persoonsgegevens
beperkt zich in belangrijke mate, maar niet uitsluitend tot het vermelden van voor- en
achternamen in relatie tot de locaties uit het verleden.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden
indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering en instandhouding van de activiteiten die de
Stichting in haar statuten heeft vastgelegd.
Uitzondering hierop betreffen de gegevens uit de beeld- en databanken welke ingevolge
de doelstelling van de Stichting, vastgelegd in de statuten en in deze privacyverklaring,
openbaar zijn en blijven.
Voorts kunnen eventuele wettelijk verplichting ons noodzaken om uw persoonsgegevens
te verstrekken aan derden.
In de tabel in het begin van deze privacyverklaring treft u een overzicht aan van de
situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de
Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet
gehouden is deze inzage te verschaffen).
U heeft tevens recht om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.
U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens
verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere
organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.
Beveiliging persoonsgegevens
De Stichting treft passende maatregelen om persoonsgegevens, voor zover niet eerder
hierboven daarvan uitgezonderd, te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang,
publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke
personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming
van uw ouder of voogd te overleggen.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van
toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen
privacybeleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere
websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Wijziging van het privacy beleid
De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden
opgenomen. de Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te
raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en
via de websites te informeren.
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Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u
contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke : Dhr. S. Altena
E-mail
: secretaris@oudzoeterwoude.nl
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van
uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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