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PRIVACY EN COOKIES STATEMENT  

Versie september 2022 

_________________________________________________________________________________________ 

 

1. Algemeen 

 Dit is het Privacy en Cookies Statement van Stichting Jonge Historici (verkort: Jonge Historici). Jonge 

Historici is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In dit Privacy en Cookies 

Statement wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking gebeurt en voor welke doeleinden deze 

gegevens worden verwerkt. 

 Door onze website www.jhsg.nl (of www.jongehistorici.nl) te gebruiken, gaat u akkoord met de 

volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Indien u niet met dit Privacy Statement 

akkoord gaat, wordt u verzocht deze niet te gebruiken.  

 

2. Gegevens Stichting Jonge Historici 

Stichting Jonge Historici is gevestigd aan de Ravenhorst 52 2317 AK Leiden en ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52748359. Voor vragen zijn wij te 

bereiken via info@jongehistorici.nl. 

 

3. Verwerking van persoonsgegevens 

 Website 

Van bezoekers van onze website worden geen persoonsgegevens opgeslagen, anders dan door onze 

verwerker Google automatisch opgeslagen gegevens, zie hoofd 5 en 6. 

 Nieuwsbrieven 

Voor onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van diensten van Laposta BV. Sinds 2021 hebben wij een 

verwerkersovereenkomst met hen afgesloten. De dienst van deze partij bestaat uit het versturen van 

nieuwsbrieven naar de relaties van Jonge Historici. Hiervoor beheert Laposta het relatiebestand van ons, 

dit gaat om naam en e-mailadres. Ook verzamelt zij gegevens over de door de relaties uitgevoerde 

handelingen met betrekking tot de ontvangen nieuwsbrief, dat wil zeggen wanneer de nieuwsbrief 

geopend is en welke links aangeklikt zijn op de site. 

De grondslag hiervoor is dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van 

zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden en omdat het noodzakelijk is voor 

het versturen van de nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld en alleen het 

daartoe aangewezen bestuurslid heeft toegang hiertoe. De persoonsgegevens in de mailinglijst worden 

bewaard totdat de betrokkene de toestemming intrekt of zich uitschrijft als lid of de overeenkomst met 

Laposta beëindigd wordt waarna zij alle ontvangen persoonsgegevens vernietigt. 

 Vrijwilligers 
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Voor onze evenementen, projecten en gepubliceerde stukken op onze site maken we gebruik van 

vrijwilligers. Hun naam en mailadres worden hiervoor bewaard. De recensenten vormen een 

uitzondering, daarvan wordt ook -met toestemming- hun adres opgeslagen, zodat gratis 

boekexemplaren naar dit adres verstuurd kunnen worden. Alleen daarvoor aangewezen bestuursleden 

en de redacteur recensies hebben toegang hiertoe. Op het moment dat een vrijwilliger zich afmeldt 

worden de persoonsgegevens weer verwijderd. 

 

4. Doorgifte aan derden 

 Alleen de personen die door Jonge Historici zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of 

anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren hebben toegang tot uw 

persoonsgegevens. 

 Voor het overige zal Jonge Historici uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, op grond van een wettelijk voorschrift 

of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van Jonge Historici in uw belang is. 

 Onze partner Athenaeum.nl heeft een Affiliate Programma en haalt gegevens (deels) op van de website 

van partners zoals Jonge Historici om vast te kunnen stellen of de bijdrage van de partner heeft geleid 

tot een aankoop. Omdat Athenaeum.nl deze gegevens zelfstandig verzamelt en verwerkt, en onze 

Partners alleen op geaggregeerd niveau toegang tot deze gegevens ontvangen, bestaat er tussen 

Athenaeum.nl en de partner geen verwerkersrelatie in de zin van de wet dus is een 

verwerkersovereenkomst niet nodig. 

 

5. Cookies  

 Om onze website goed te laten functioneren, maakt Jonge Historici gebruik van functionele, analytische 

en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als een website wordt 

bezocht. De cookie onthoudt wat u invult op de website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van 

de website en onze dienstverlening op de desbetreffende gebruiker kan worden afgestemd en het niet 

nodig is dat (persoons)gegevens opnieuw worden ingevuld of op andere wijze worden verstrekt. 

 De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser 

opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. 

Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de website van Jonge Historici en andere 

websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

 

6. Google Analytics  

 Jonge Historici maakt gebruik van Google Analytics voor analyse en verbetering van het gebruik van 

onze website www.jhsg.nl. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. De 

cookies van Analytics zijn _ga; _gid; _gat. Jonge Historici heeft sinds 2018 een verwerkersovereenkomst 

met Google afgesloten. Ook heeft Jonge Historici het laatste octet van IP-adressen gemaskeerd, zodat 

er geen volledige IP-adressen door Google Analytics worden verzameld. Verder zijn alle opties met 
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betrekking tot het delen van gegevens met Google in Google Analytics uitgezet. Ten slotte maakt Jonge 

Historici geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.  

 De bewaartermijn van de Google Analytics data is 26 maanden.   

 Google biedt door middel van een browserextensie een opt-out mogelijkheid voor Google Analytics, 

zodat wordt voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt voor Google Analytics. Indien u hier gebruik 

van wil maken kunt u de browserextensie hier downloaden. 

 

7. Social media 

 Op de website www.jhsg.nl zijn ook buttons opgenomen om onze evenementen en publicaties te delen 

op social media zoals Instagram, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code 

die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Jonge 

Historici heeft daarop geen invloed. U wordt aangeraden de privacy statements en/of cookie statements 

van de social media (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de 

persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verzamelen. 

 Google en de social media mogen de via hun cookies verzamelde informatie aan derden verschaffen 

indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht of voor zover deze derden de informatie namens (een van) 

hen verwerken. De informatie wordt mogelijk overgebracht naar en opgeslagen op servers in de 

Verenigde Staten. Google en de social media stellen zich te houden aan de aldaar geldende 

privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de 

verwerking van (persoons)gegevens. Jonge Historici is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle 

aansprakelijkheid hieromtrent uit. 

 

8. Links naar en cookies op websites van derden 

 Op onze website www.jhsg.nl zijn links naar websites van onze partners opgenomen. Wanneer u deze 

websites bezoekt, is niet deze Privacy Statement, maar zijn de privacy statements en cookies statements 

van deze derde partijen van toepassing. Jonge Historici is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop 

door derden mogelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden 

gebruikt op deze websites van derden. 

 

9. Tracking / advertising cookies  

 Jonge Historici maakt alleen gebruik van de volgende tracking cookies: Global site tag. Hiermee wordt 

het individuele surfgedrag getrackt en wordt op basis van IP-adressen de locatie (het land) bijgehouden. 

Het wordt niet gebruikt om gerichte advertenties te tonen. 

 De bewaartermijn van de deze cookies is 26 maanden.  

 

10. Toestemming voor cookies intrekken 

 Als u de eerste keer op onze site komt krijgt u een cookie banner van Complianz. U kunt uw toestemming 

voor de cookies te allen tijde weer intrekken door de instellingen van uw browser te veranderen. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
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11. Uw rechten met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens 

 U heeft recht op informatie over wat er met uw gegevens gebeurt en waarom. Al deze informatie kunt 

u vinden in deze Privacy en Cookies Statement. 

 U heeft recht op inzage in uw gegevens. Hiervoor kunt u Jonge Historici vragen welke gegevens zijn 

geregistreerd en waarvoor ze worden gebruikt. 

 U heeft het recht om de gegevens die Jonge Historici van u heeft verzameld, te laten corrigeren, wijzigen 

of aanvullen indien deze onjuist dan wel onvolledig zijn. 

 In bepaalde gevallen heeft u het recht uw gegevens te laten verwijderen. 

 In bepaalde gevallen heeft u recht om minder gegevens door Jonge Historici te laten verwerken. 

 In bepaalde gevallen heeft u het recht uw gegevens bij Jonge Historici op te vragen en over te laten 

dragen aan derden. 

 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jonge 

Historici. 

 Verzoeken om bovenstaande rechten uit te oefenen kunt u indienen bij Jonge Historici via 

info@jongehistorici.nl 

 Indien u zelf toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens mag u deze 

toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor kunt u een verzoek sturen aan Jonge Historici. De 

verwerking van persoonsgegevens van de periode vóór het intrekken van de toestemming blijft 

rechtmatig. 

 

12. Bewaartermijn persoonsgegevens 

 Jonge Historici bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van 

haar dienstverlening, tenzij zij op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer 

te bewaren. 

 

13. Beveiliging 

 Jonge Historici heeft om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking 

passende maatregelen getroffen, waaronder (i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met 

versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, (ii) toegang tot de eigen gegevens via een 

persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord alsmede (iii) 

betaling(sopdracht)en aan Jonge Historici via een encryptie-protocol (SSL of TLS of vergelijkbaar). 

 Ondanks dat Jonge Historici alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn 

aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan 

het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. 
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14. Wijzigingen 

 Jonge Historici behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement te wijzigen. Daarom wordt u 

aangeraden deze Privacy Statement regelmatig op onze website te controleren. Voortgezet gebruik van 

www.jhsg.nl na wijziging(en) houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde Privacy Statement. 

 

15. Contact 

 Ingeval van vragen, suggesties of klachten over deze Privacy Statement of andere aspecten van onze 

dienstverlening, kunt u contact opnemen met ons via info@jongehistorici.nl 

 U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde 

toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

 

© Stichting Jonge Historici September 2022 

Dit privacy en cookies statement is gebaseerd op het model van Ventoux Advocaten B.V. (‘Ventoux’). 


