
afdeling Vries        

 

Beleidsplan inzake de Wet op de Privacy  van 25 mei 2018 

1. Doel van het bewaren van persoonsgegevens van leden, huisgenoten van leden en 
donateurs 

De gegevens worden bewaard om lokale leden en donateurs te informeren over activiteiten 
van de afdeling Vries, alsmede voor het versturen van facturen voor de jaarlijks contributie.  

2. Verantwoordelijken voor de bescherming van persoonsgegevens  

Voor de ledenadministratie zijn de secretaris en penningmeester verantwoordelijk; voor de 
facturering is dat de penningmeester.  

3. Welke persoonsgegevens worden opgeslagen 

De NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden opgeslagen in Procurios, de 
landelijke IVN ledenadministratie, zie hiervoor het algemene Privacy statement van de 
servicedesk van de landelijke IVN vereniging. Afgeleide gegevens van Procurios worden 
opgeslagen in Google Drive voor de administratie van de afdeling. Zo worden ook de 
gegevens voor facturering door de secretaris doorgegeven aan de penningmeester. 

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard. 

4. Back-up van gegevens bestanden 

Kopieën worden verricht in Google Drive.  Het archief van 2008-2015 wordt door de 
secretaris bewaard op een USB stick. 

5. Toegang tot bestanden met persoonsgegevens 

Alleen de secretaris en penningmeester hebben toegang tot de persoonsgegevens van de 
afdeling. Zij kunnen, op verzoek van de overige bestuursleden en contactpersonen van 
werkgroepen,  persoonsgegevens doorgeven. Om te voorkomen dat anderen onbedoeld 
persoonsgegevens in kunnen zien kan in de bestanden alleen ingelogd worden met een 
wachtwoord door secretaris en penningmeester. 

Er zijn geen externe partijen die over de persoonsgegevens kunnen beschikken. Er is dan ook 
geen verwerkersovereenkomst nodig. 

 

6. Verantwoordelijke gegevensbescherming 

De secretaris is samen met de voorzitter verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. 



7. Datalekken 

Die worden gemeld bij de voorzitter. Hij/zij meldt dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl  Vervolgens worden de leden op de 
hoogte gebracht. 

 

8. Aanmelding nieuwe leden 

Toekomstige leden worden bij aanmelding door de secretaris geïnformeerd over welke 
persoonsgegevens worden bewaard.  

 

9. Inzage eigen gegevens 

Leden en relaties kunnen hun eigen persoonsgegevens opvragen bij de secretaris.  

 

Voor vragen over dit beleidsplan kan men contact opnemen met de secretaris. De secretaris 
zorgt dat het onderwerp privacy jaarlijks op de agenda komt van een bestuursvergadering.  

 

 

 

Dit document is bij de bestuursvergadering van 11 september 2018 vastgesteld. 

 
 

 


