
 

 

 

 

IVN de Ronde Venen & Uithoorn en de AVG 
 
Op 25 mei 2018 is de AVG – de Europese regeling die de veiligheid van onze 
persoonsgegevens moet garanderen – van kracht geworden. Die regeling geldt voor iedereen 
en elke organisatie en verplicht dus ook onze vereniging vast te leggen hoe we dat doen.  
Wij, het bestuur van INV-DRVU, menen dat het goed is ons aan de AVG te conformeren, maar 
zien onze privacy regeling vooral als de neerslag van hoe mensen in het algemeen, en wij 
binnen onze vereniging in het bijzonder, met elkaar en elkanders privacy behoren om te gaan. 
We hebben daarom gekozen voor een globale beschrijving van onze omgangsvormen met 
betrekking tot dit onderwerp en sluiten ons daarnaast ook in formelere zin aan bij de privacy 
regeling van de landelijke IVN organisatie (Vereniging en Stichting) waarin we participeren. 
 

 

Privacy Protocol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
IVN De Ronde Venen & Uithoorn 

 

Waarom slaan we persoonsgegevens op: 
 
Als je lid wordt van IVN-DRVU, of donateur, willen we; 
- weten wie je bent 
- hoe we contact met je kunnen onderhouden 
-  toezending van de RondUit 
- toezending Landelijk blad van de IVN 
- of je de afgesproken contributie betaalt 
- in welke werkgroepen je actief bent 
-  of je over specifieke kennis of vaardigheden beschikt die van nut kunnen zijn voor de realisatie 
van onze doelstellingen 
- of je deelneemt aan cursussen 
- of je  activiteiten organiseert  
- hoe we je kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten of informeren over activiteiten enzovoort, 
enzovoort.  
Ook leggen we in sommige situaties gegevens vast waartoe de overheid ons verplicht. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van leden die binnen IVN-
DRVU verband werken met kinderen of andere kwetsbare groepen.  Kortom, er zijn tal van 
redenen waarom we gegevens van je vastleggen. 

 

Wat doen wij met de persoonsgegevens: 
 
Om te beginnen doen we er niets mee. We delen je gegevens uitsluitend met de Landelijke IVN 
en niet met derden tenzij er schriftelijk toestemming is gegeven. De gegevens die we opslaan 
zijn:  
- naam en adres 
- of je lid, donateur of huisgenoot bent 
- lidnummer van het Landelijk IVN 
- email adres, telefoonnummer 
- IBAN nummer 

- in welke werkgroep je actief bent 



 

 

 
 

De gegevens worden opgeslagen/verwerkt en bewerkt door: 
A: onze ledenadministratie:/penningmeester 
B;  het secretariaat . 
Zij worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik zoals: 
- raadpleging 
- uitwisseling 
- versturen van informatie 
- contributie inning 
 
Het bestuur draagt zorg voor een veilige wijze van opslag van die informatie, maar de vereniging 
is veel meer dan wat via bestuur kanalen verloopt. Leden van werkgroepen communiceren met 
elkaar, excursieleiders ontvangen inschrijvingen van externe  
deelnemers, foto’s worden uitgewisseld of nieuws wordt gedeeld ook via de website.  Ook voor 
al die informatie die niet via het bestuur loopt maar toch nodig is voor het functioneren binnen 
onze afdeling geldt een zelfde gedragsregel:  

 
➢ “de gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij daar nadrukkelijk 

schriftelijke toestemming  voor is gevraagd en gekregen”.  
 
Dat betekent bijvoorbeeld ook dat we voorzichtig om gaan met elkaars gegevens in openbaar 
mailverkeer en de gegevens altijd zullen afschermen. (BCC) 
Via onze website kan je je abonneren op IVN-nieuwsbrieven. Dat betekent dat ook bij het 
Landelijk Bureau je mailadres wordt geregistreerd. Wil je zo’n abonnement beëindigen dan kan 
dat eenvoudig door aanklikken van het “stopzetten” bericht in de afmeldlink en verdwijnt de 
registratie van je mailadres. 
 

Wat weten we van je 
 
Je kunt op ieder moment inzage vragen van de gegevens die we van je hebben vastgelegd. En 
je kunt ook die gegevens laten corrigeren of verwijderen.  
Dat kan simpel door een verzoek in te dienen per email aan het secretariaat of penningmeester. 
Die email moet voorzien zijn van je naam en adres. 

 
 
 
Het Bestuur 
Maart 2019. 
 

 


