
 

 

 

 

Privacy-beleidsplan IVN afdeling Ede 

 

• In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft IVN-Ede 

een Privacy-beleidsplan opgesteld. 

 

• IVN-Ede maakt primair gebruik van het ledenadministratie systeem van IVN genaamd 

Procurios. 

 

• IVN afdeling Ede verwerkt ook persoonsgegevens van leden en donateurs en 

klanten. Het betreft hier de volgende gegevens:  

o -naam 

o -adres 

o -woonplaats 

o -geslacht 

o -telefoonnummer 

o -email-adres 

o -bankrekeningnummer 

o -lid van werkgroep(en)/ bestuursfunctie 

 

• Bovenstaande persoonsgegevens worden bewaard met als doel: 

o -donateurs jaarlijks te herinneren aan de donatie 

o -leden van werkgroepen informeren over activiteiten en versturen van 

uitnodigingen 

o -overige leden informeren over activiteiten en versturen van uitnodigingen 

o -verspreiden van de Groene Gids en andere (periodieke) informatie 



• Relevante gegevens zijn beschikbaar voor de bestuursleden en coördinatoren van 

werkgroepen en vervangers die verplicht zijn zorgvuldig met de gegevens om te gaan 

en deze niet ter beschikking te stellen aan derden.  

 

• Deze gegevens worden bewaard en verwerkt op de computers van de 

penningmeester en/of ledenadministrateur. Deze computers zijn voorzien van 

beschermingsprogrammatuur en toegangsbeveiliging middels wachtwoorden. Een 

back-up van de gegevensbestanden wordt bewaard bij de ledenadministrateur. Voor 

de ledenadministratie in Procurios verwijzen we naar het algemene Privacy statement 

van IVN. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt of opgeslagen 

anders dan hieronder vermeld is.  

 

• Op aangeven van ouders/verzorgenden kunnen coördinatoren van de jeugdclubs 

informatie bewaren die in het belang van het kind beschikbaar moet zijn. Hierbij moet 

gedacht worden aan b.v. dieetinformatie/ allergieën of specifieke ziektes of 

gedragseigenschappen. Deze informatie wordt uitsluitend bewaard door de 

coördinator of vervanger indien vooraf toestemming van de ouder/verzorger is 

verkregen en wordt niet gedeeld met derden. Deze informatie wordt verwijderd als de 

ouder of verzorger dit wenst of deze informatie niet meer noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de rol van coördinator of vervanger. 

 

• De secretaris van IVN-Ede bewaart de verkregen VOG van school en jeugdgidsen. 

Deze VOG is noodzakelijk omdat deze gidsen namens IVN-Ede kinderen bij 

excursies en jeugdactiviteiten begeleiden. Deze informatie wordt verwijderd als de 

gids dit wenst of deze informatie niet meer noodzakelijk is (b.v. bij beëindiging 

gidswerk namens IVN-Ede) 

 

• De penningmeester is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens 

en meldt datalekken binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiertoe is het 

noodzakelijk dat alle bewaarders en verwerkers van persoonsgegevens datalekken 

onmiddellijk melden aan de penningmeester.  

 

• Leden en donateurs hebben het recht om hun gegevens in te zien of te laten 

verwijderen en worden hierover geïnformeerd door middel van het Privacy Statement 

op de landelijke website van IVN en de afdelingswebsite. Nieuwe leden en donateurs 

worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens bij aanmelding 

in Procurios. Hierbij wordt verwezen naar het Privacy Statement van IVN. 

 

 

• Voor inzage in de gegevens of verzoek om gegevens te verwijderen of te wijzigen 

kan een email gericht worden aan de IVN Servicedesk via info@ivn.nl en aan de 

penningmeester of voorzitter van IVN-Ede in geval van gegevens die decentraal 

bewaard worden. 


