
 

Privacy-verklaring 
 

IVN/KKNV Assen bestaat uit twee verenigingen, met één gezamenlijk bestuur. 

IVN/KNNV Assen zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. 

Indien u lid bent van IVN Assen, dan worden uw gegevens tevens beheerd op de systemen van de 

landelijke organisatie. Uw gegevens vallen daarmee mede onder de privacyverklaring van de 

landelijke IVN. 

Indien u lid bent van KNNV Assen, dan worden uw gegevens tevens beheerd op de systemen van de 

landelijke organisatie. Uw gegevens vallen daarmee mede onder de privacyverklaring van de 

landelijke KNNV. 

Verwerking van persoonsgegevens 

Wanneer u lid wordt of deelneemt aan activiteiten dan worden de door u versterkte gegevens 

vastgelegd. IVN/KNNV Assen gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van uw aanvraag of 

deelname. 

Gegevens worden niet gedeeld met derden. 

Opgeslagen worden de volgende persoonsgegevens: 

– Voor- en achternaam 

– Geslacht 

– Geboortedatum 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– Bankrekeningnummer 

Daarnaast kunnen aanvullend administratieve gegevens worden opgeslagen: 

Status lidmaatschap, status betaling contributie, factuuradres, belangstelling. 

Beeldmateriaal 

Voor de verslaglegging van de activiteiten van IVN/KNNV Assen wordt veelvuldig beeldmateriaal 

gebruikt. Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u aan IVN/KNNV Assen 

op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en voor het gebruik in 

aan IVN/KNNV Assen gerelateerde publicaties, op de website en de opslag daarvan.                           

Vóór de opnames / foto's gemaakt worden zal de fotograaf ieder persoonlijk vragen of men akkoord is 

met het maken van foto's / filmopnamen. Indien u bezwaar heeft, neem dan contact op met het bestuur. 

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens 

– Recht van verzet: op verzoek zal toezending van publicaties worden stopgezet. 

– Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoonsgegevens, die door 

IVN/KNNV Assen zijn vastgelegd. 

– Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op 

uw verzoek aanpassen. 

– Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zulle de genoemde persoonsgegevens worden 

gewist. 

Hiertoe kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de penningmeester van respectievelijk IVN Assen 

en/of KNNV Assen. Indien het verzoek de gegevens van een natuurlijk persoon betreft, dan moet het 

verzoek altijd worden vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs. 

 



 

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw gegevens maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. 

Gebruik van cookies 

Zowel de website van IVN Assen als van KNNV Assen maken gebruik van zogenaamde cookies. 

Deze cookies worden alleen gebruikt voor het monitoren van het websitebezoek en zijn onderdeel van 

de landelijke websites. Hiervoor gelden de regels van de landelijke websites. 

Verwijzingen naar andere websites 

Eventueel voorafgaand ingevulde persoonsgegevens zullen nooit worden meegestuurd als op een 

dergelijke link wordt geklikt. 

Vragen 

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt schriftelijk voorleggen aan de respectievelijke 

secretarissen. 

Wijzigingen 

Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast. 

Voor de actuele tekst kunt u altijd deze pagina raadplegen. 

 

 

Besproken en vastgesteld in de IVN-Jaarvergadering te Assen, op 26 maart 2019. 

 


