
Privacy Statement Vereniging de Zaansche Molen 
 
Doelstelling 
 
Missie Vereniging de Zaansche Molen 
Vereniging De Zaansche Molen is een vrijwilligersorganisatie die op professionele wijze toekomst geeft 
aan dertien Zaanse industriemolens en de daarbij behorende museumcollectie van molengerelateerde 
zaken. Ook het overdragen van kennis over en de liefde voor de molens aan publiek in het algemeen 
en een jonge generatie Zaankanters in het bijzonder is een kerntaak van de vereniging. Hiermee levert 
de vereniging een belangrijke bijdrage aan het Zaanse erfgoed. 
 
Doelstelling privacybeleid 
Het privacybeleid, zoals genoemd in dit privacy statement, heeft als doelstelling de Vereniging de 
Zaansche Molen in staat te stellen haar missie op een professionele manier uit te voeren conform de 
vigerende wetgeving. 
 
Verantwoordelijkheden 
Het bestuur van Vereniging de Zaansche Molen is verantwoordelijk voor het verwerken van 
persoonsgegevens. Binnen het bestuur is de portefeuillehouden “leden” eerste aanspreekpunt voor het 
verwerken van de persoonsgegevens.  
 
Binnen de organisatie is de algemeen manager van Vereniging de Zaansche Molen verantwoordelijk 
voor de uitvoering. De uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens is gemandateerd aan de 
medewerker PR en educatie, die daarbij ondersteund wordt door de medewerker secretariaat, PR en 
financiën. Beide medewerkers zijn bereikbaar via:  
Verenining de Zaansche Molen 
Museumlaan 18 
1541 LP KOOG ad ZAAN 
Tel: 075-621 5148 
info@zaanschemolen.nl 
 
Vragen over en wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u per email (voorkeur) of telefonisch aan ons 
doorgeven.  
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Door lid te worden van Vereniging de Zaansche Molen verstrekken natuurlijke personen en bedrijven 
op vrijwillige basis de volgende gegevens:  

- Naam 
- Adres 
- Postcode en woonplaats 
- Telefoonnummer (s) 
- Emailadres 
- Geboortedatum 
- IBAN nummer 

Leden geven daarbij toestemming voor het automatisch incasseren van hun lidmaatschapsbedrag.  
 
De gegevens van leden worden gebruikt voor:  

- Het innen van de jaarlijkse contributie (via automatische incasso) 
- Het juist adresseren van het nieuwsblad “De Windbrief” dat vier keer per jaar verschijnt en ook 

onderdeel is van het lidmaatschap.  
- Het juist adresseren van de uitnodiging van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en in 

voorkomende gevallen de uitnodiging voor bijzondere ledenvergaderingen.  
- Het juist adresseren van bijzondere ledenacties.  

 
De gegevens van leden worden opgeslagen in een centrale database (op basis van Microsoft Access), 
welke beveiligd is middels unieke wachtwoorden. 
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Voor deze functies maken wij in voorkomende gevallen gebruik van externe organisaties die de 
gegevens voor ons verwerken. Met deze partijen sluiten wij verwerkingsovereenkomsten. Vereninging 
de Zaansche Molen blijft altijd verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens. Deze gegevens 
worden onder geen beding aangewend voor andere doeleinden. De gegevens worden nooit 
doorgegeven aan derden. 
 
Bewaartermijn gegevens 
Vereniging de Zaansche Molen bewaart de gegevens zoals hierboven genoemd niet langer dan wettelijk 
is vereist.  
 
 
Website 
 
Vereniging de Zaansche Molen maakt geen gebruik van cookies op de website en registreert derhalve 
geen gegevens van bezoekers.  
 
Vereniging de Zaansche Molen biedt producten aan via haar webshop die te bereiken is via de website. 
Vereniging de Zaansche Molen verzamelt gegevens van klanten van de webshop om het mogelijk te 
maken dat de producten ook geleverd worden aan de klanten. Na afloop van de transactie worden alle 
gegevens van de klant gewist.  
 
 
Nieuwsbrief 
 
Vereniging de Zaansche Molen brengt periodiek een digitale nieuwsbrief uit. Daarbij maken we gebruik 
van het programma Mailchimp. Personen kunnen zich aan- en afmelden bij de nieuwsbrief. Dit gebeurt 
op basis van vrijwilligheid. Personen die zich afmelden worden uit het systeem van de nieuwsbrief 
verwijderd en hun gegevens worden vernietigd.  
 
 
Klachten 
 
Voor klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens door Vereniging de Zaansche Molen kunt u 
zich wenden tot heer Jan ter Wisscha, bestuurslid ledenzaken, te bereiken via info@zaanschemolen.nl 
of 075-6215148. 
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