Beste oud-leerlingen van Ypelaar en andere geïnteresseerden,
Vandaag, 25 mei 2018, treedt de nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG) in werking. Deze
wet verplicht elke onderneming en instelling om transparant om te gaan met de
persoonsgegevens waarmee wordt gewerkt.
Van u allen beschikken wij over enkele persoonsgegevens. Dit zijn doorgaans slechts
voornamen, familienamen, mailadressen, en soms ook adressen en telefoonnummers. Wij
maken er alleen gebruik van om u op de hoogte te houden van de voortgang van het project
Klein-Seminarie Ypelaar 1950-1969, en voor de toekomstige uitgave van het gedenkboek over
het klein-seminarie Ypelaar.
Alle gegevens in ons bezit staan op een stand-alone-computer, worden met niemand
gedeeld, en zijn zodanig opgeslagen dat deze niet door onbevoegden kunnen worden
ingezien, en dat niemand er toegang toe heeft. Onze Nieuwsbrieven en mailings worden altijd
verstuurd onder BCC, zodat het onmogelijk is andermans adressen te lezen of te downloaden.
Alle gegevens in ons bezit zijn ons sinds het begin van ons project in 2013 door oud-leerlingen
en geïnteresseerden persoonlijk aangereikt. Van alle persoonlijke gegevens, geschriften,
getuigenissen, cv’s, foto’s, is van aanvang af expliciet gesteld dat deze bedoeld zijn voor
publicatie in het te verschijnen gedenkboek. Sinds 2013 tot heden zijn dan ook alle inzendingen
onmiddellijk verwerkt in het boek, waarvan de laatste versie telkens op de internetsite
www.seminarie-ypelaar.nl werd gepubliceerd. De copij van het boek staat dus al jaren op
Internet, en was voor iedereen beschikbaar. Wij gaan er dus van uit dat, juridisch gezien, alle
oud-leerlingen die reacties hebben ingestuurd daarmee impliciet toestemming hebben
gegeven voor publicatie.
De website www.seminarie-ypelaar.nl is sinds 2013, het begin van ons project, gehost bij
dackus.it in Maastricht, en is sinds mei 2018 beveiligd middels een SSL Key. U hebt kunnen
zien dat het webadres nu niet begint meer met http://, maar met https://.
Mocht toch iemand alsnog vragen om verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens uit onze
bestanden, of om verwijdering van zijn of haar reactie of getuigenis uit het te maken
gedenkboek, dan kan dat te allen tijde met een simpele replay op deze mail, conform het
zogenaamde right to access & to be forgotten. Transparantie en bescherming van de persoonlijke
levenssfeer staan voorop: iedereen mag weten wat er met zijn of haar persoonsgegevens
gebeurt.
Indien wij van u geen afmelding of uitschrijving ontvangen op deze mail, dan gaan wij
ervan uit dat u ook in de toekomst op de hoogte gehouden wilt worden van ons project KleinSeminarie Ypelaar 1950-1969.
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