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Privacy Statement IVN West-Friesland  
 
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
In dit protocol is beschreven hoe IVN West-Friesland omgaat met de 
privacygegevens van onze leden.  
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van 
belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom 
hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw 
persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar 
aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail 
aan avg@ivn-westfriesland.nl 
 
 
Opslag en verwerking van gegevens 
 
De gegevens die IVN van je vastlegt zijn de gegevens die gevraagd worden op 
het aanmeldingsformulier: 
Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, postcode, 
adres, woonplaats, telefoon, mobiele telefoon, e-mailadres en inschrijfdatum. 
Bij de aanmelding wordt tevens gevraagd of je vrijwilliger wil worden. 
 
Daar komen nog bij in het ledensysteem: 
IBAN-nummer, afdeling, commissie/bestuur,  
 
Al deze gegevens dienen om het verenigingslidmaatschap zo goed mogelijk te 
laten verlopen. We gebruiken die om (automatisch) de contributie te kunnen 
innen, nieuwsbrieven of andere verenigingsinformatie per e-mail te kunnen 
verzenden, om uitnodigingen voor bijeenkomsten te versturen, en om adressen 
aan de drukker te verstrekken om ons 3-maandelijks verenigingsblad te kunnen 
verzenden. 
 
Aan alle leden is bij de inschrijving van hun lidmaatschap gevraagd of zij 
akkoord gaan met het opnemen van deze gegevens en het hierboven 
genoemde gebruik van die gegevens. 
 
Alle leden worden ingeschreven in een centraal ledenadministratiesysteem 
“Procurios” van het IVN.  De toegang tot “Procurios” gaat via een wachtwoord 
welke enkel de ledenadministrateur van IVN West-Friesland in zijn bezit heeft. 
De ledenadministrateur van IVN West-Friesland is verantwoordelijk namens het 
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bestuur voor het juiste gebruik en verwerking van de persoonsgegevens. Het 
landelijk IVN heeft een Privacy Statement wat betreft “Procurios”, deze is terug 
te vinden op de landelijke website. 
 
Gegevens van leden zullen niet zonder toestemming op de website van de 
vereniging geplaatst worden.  
 
Met de drukker van Alchemilla is een verwerkersovereenkomst gesloten dat hij 
de gegevens van de leden niet anders zal gebruiken dan voor het verzenden 
van het Verenigingsblad Alchemilla. 
 
Jouw gegevens worden na het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd uit 
het bestand. Om o.a. fiscale redenen dienen wel de financiële gegevens 
minimaal 7 jaar bewaard te blijven. 
 
Gegevens wijzigen 
 
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen 
of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kun je indienen per e-mail, 
voorzien van je naam en adres. Je e-mail kun je richten aan avg@ivn-
westfriesland.nl 
 
Elk lid kan bezwaar maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens door dat 
kenbaar te maken bij avg@ivn-westfriesland.nl. Deze zorgt dat de 
ledenadministrateur dit verwerkt in het systeem. 
 
Op de website en in de Alchemilla staan foto’s afgebeeld waarop je misschien 
herkenbaar in beeld bent. Als je hiertegen bezwaar hebt (nu en in de toekomst) 
kun je dat eveneens kenbaar maken bij avg@ivn-westfriesland.nl 
  
Wijzigen van privacy statement 
 
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, 
door IVN te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf 
het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.  


