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Privacy beleidsplan 
 
Inleiding 
 
Het beheer van persoonsgegevens in de administratie van IVN Amstelveen is onderworpen aan 
de wettelijke eisen inzake de registratie van persoonsgegevens. Persoonsgegevens van leden, 
gezinsleden, ereleden en donateurs van de vereniging zullen uitsluitend worden gebruikt voor 
de doelen van de vereniging en niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij daartoe 
toestemming is gegeven. 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of EU-GDPR) in 
werking getreden. Deze wet vraagt van organisaties een aantal antwoorden die in het privacy 
beleidsplan moeten worden opgenomen. 
 
(Toekomstige) Leden kunnen kennisnemen van het Privacy Statement en Privacy beleidsplan 
van IVN Amstelveen via onze website. Beide stukken zijn opgenomen in het 
Verenigingshandboek. 
 
 
Opslag en verwerking van gegevens 
 
Persoonsgegevens worden vastgelegd wanneer men: 

• informatie aanvraagt; 
• lid, gezinslid of donateur van onze vereniging wordt; 
• deelneemt aan activiteiten en cursussen. 

IVN Amstelveen gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de aanvraag. De opslag van de 
persoonsgegevens is zoveel mogelijk digitaal. Als er geen noodzaak meer bestaat om de 
persoonsgegevens te bewaren worden deze vernietigd. 
 
De persoonsgegevens van leden en gezinsleden worden gedeeld met de IVN Landelijk Bureau. 
Klik hier voor meer informatie over de privacy statement van de landelijke vereniging. 
 
 
Doeleinden van de verwerking en opslag 
 
IVN Amstelveen heeft verschillende doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld 
en verwerkt, en wel om:  

• de ledenadministratie bij te houden; 
• leden en donateurs te informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden; 
• leden/bezoekers van haar (nieuwe) cursussen en diensten op de hoogte te houden; 

 
  

https://www.ivn.nl/afdeling/amstelveen
https://www.ivn.nl/afdeling/amstelveen/vereniging
https://www.ivn.nl/privacy-statement
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Soort gegevens 
 
IVN Amstelveen verwerkt gegevens van leden, gezinsleden, donateurs en deelnemers aan 
activiteiten / cursussen. Deze gegevens bestaan uit: 

• lidmaatschap gegevens (lidnummer, aanvangsdatum lidmaatschap, in welke 
werkgroep(en) geïnteresseerd* 

• soort lid (gewoon lid, landelijk lid, gezinslid, erelid of donateur)* 
• initialen, voornaam, tussenvoegsels en achternaam 
• geslacht (t.b.v. de juiste adressering) 
• adres 
• telefoonnummers (vast en/of mobiel) 
• e-mailadres 
• geboortedatum* 
• bankrekeningnummer (t.b.v. betaling)*  

* Deze gegevens worden niet verwerkt voor deelnemers aan activiteiten / cursussen.  
 
IVN Amstelveen bewaart geen bijzondere persoonsgegevens. 
 
 
Gegevens wijzigen of verwijderen 
 
Leden, gezinsleden, ereleden en donateurs kunnen op elk moment inzage vragen in de 
gegevens die IVN Amstelveen over hen verzamelt of deze laten corrigeren of laten verwijderen. 
Een verzoek hiertoe kan men indienen per e-mail, voorzien van naam en adres, bij de 
ledenadministrateur van IVN Amstelveen. Landelijke leden kunnen dit verzoek richten aan de 
Servicedesk van IVN (servicedesk@ivn.nl) .  
 
 
Beheer, beschikking en bescherming van de persoonsgegevens 
 
De ledenadministrateur van IVN Amstelveen heeft de volledige beschikking en het beheer van 
het ledenbestand en is ook verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van het 
bestand.  
Alle persoonsgegevens en financiële gegevens (lidmaatschapsfacturen en betaling daarvan) van 
onze leden, gezinsleden, landelijke leden en donateurs worden in één Excelbestand 
bijgehouden.  
Alleen de ledenadministrateur heeft toegang tot dit bestand dat op een lokale (beveiligde) 
computer staat. Een back-up van o.a. het ledenbestand van IVN Amstelveen wordt dagelijks 
gemaakt en naar een losse harde schijf weggeschreven. 
 
Een verkorte versie van het ledenbestand (naam, adres, tel.nr, e-mail) wordt 2 tot 3 keer per jaar 
in een alleen-lezen pdf-formaat via e-mail gedeeld met het bestuur en de werkgroep 
coördinatoren. 
 
  

mailto:servicedesk@ivn.nl
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De persoonsgegevens van leden en gezinsleden van IVN Amstelveen worden gedeeld met IVN 
Landelijk Bureau in het centrale ledenadministratiesysteem “Procurios”. De ledenadministrateur 
van IVN Amstelveen houdt in dit systeem ook de leden van IVN Amstelveen bij. Toegang tot 
“Procurios” gaat via een wachtwoord dat alleen bij de ledenadministrateur van IVN Amstelveen 
bekend is.  
 
IVN Landelijk Bureau informeert haar leden in een privacy statement op de landelijke website. 
De opslag en verwerking van gegevens van leden in de gezamenlijke ledenadministratie in 
“Procurios” worden hier uitgelegd. 
 
 
Verwerkersovereenkomsten met externe partijen 
 
Het drukken en verspreiden van ons afdelingsblad De Groene Zegge wordt sinds 1 april 2018 
verzorgd door Editoo. Dit bedrijf heeft in overleg met hun juridische adviseurs besloten om de 
eisen welke de AVG aan hen stelt voor wat betreft het afsluiten van ‘verwerkersovereenkomsten’ 
te verwerking in hun Algemene Voorwaarden. De AVG biedt deze mogelijkheid.  
De Algemene Voorwaarden van Editoo zijn hier na te lezen. De artikelen met betrekking tot de 
AVG staan in sectie 7. Verwerking Persoonsgegevens. 
 
 
Wat doet IVN Amstelveen in geval van een datalek? 
 
We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen 
toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een 
beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden, al kan 
een gestolen geprinte klantenlijst evengoed een datalek vormen. 
Andere voorbeelden: cyberaanvallen (incl. DDos), e-mail verzonden naar verkeerde adressen, 
gestolen laptops, afgedankte niet-schoongemaakte computers en verloren usb-sticks. 
 
Een lid van IVN Amstelveen die een kopie van het (verkorte) pdf-ledenbestand op zijn/haar 
computer/laptop e.d. heeft staan (bestuursleden en werkgroepcoördinatoren), dient in geval 
van een datalek dit te melden bij de ledenadministrateur van IVN Amstelveen. In geval van een 
datalek bij de ledenadministrateur moet dit onmiddellijk gemeld worden aan het bestuur. 
In alle gevallen bepaalt het bestuur gezamenlijk wat de impact van het lek is en welke 
vervolgacties noodzakelijk zijn. 
 
 
 
 

https://cdn.editoo.nl/avg_docs/algemene_voorwaarden_van_editoo.pdf

