
Privacyverklaring          september 2020 

 

Dit is de privacyverklaring van IVN, afdeling Zuidlaren, gevestigd te Zuidlaren, ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40048710, hierna te noemen: de 
vereniging. 

 

Doel Welke 
persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 
gegevens 

Ledenadministratie 
 

Voorletters 
Voornaam 
Achternaam 
Adres 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
Lidnummer 
Soort lid 
Werkgroep 
Begin lidm.schap 
Einde lidm.schap 
Reden einde 

Lidmaatschap Tijdens 
lidmaatschap, 
Daarna 
worden de 
gegevens 
verwijderd in 
het 
ledenbestand 
van de 
afdeling. In 
Procurios 
blijven de 
gegevens, na 
beëindiging 
bewaard 

Ledenadministrateur 
IVN Amsterdam 
Penningmeester 

Versturen digitale 
Nieuwsbrief 
 

Naam 
Email-adres 

Lidmaatschap 
Eigen aanmelding 

Tijdens 
abonnement 
Nieuwsbrief, 
Daarna 
worden 
gegevens 
verwijderd 

Redacteur 
Nieuwsbrief 

Versturen 
Digitale 
verenigingsinformatie 
 

Naam 
Email-adres 

Lidmaatschap Tijdens  
lidmaatschap, 
daarna 
worden 
gegevens 
verwijderd 

Secretaris 

Financiën 
 

Naam 
Adres 
Emailadres 
Betaalgegevens 

Lidmaatschap Tijdens 
lidmaatschap, 
daarna 
worden de 
gegevens 
verwijderd 

Penningmeester 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt. 

 



Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U heeft het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens 
aan te laten aanvullen en/of af te schermen. 

Beveiliging persoonsgegevens 

 

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. We zorgen ervoor dat alleen de 
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de 
persoonsgegevens is afgeschermd. Wij controleren regelmatig onze veiligheidsmaatregelen. 

 

Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw 
ouder of voogd te overleggen. 

 

Wijziging van het privacybeleid 

De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 
website van de vereniging zal steeds de meest recente versie van ons privacybeleid worden 
opgenomen. 

 

Contactgegevens 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken 
tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via 
onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijke: bestuur IVN, afdeling Zuidlaren 

E-mail:   zuidlarenivn@gmail.com 

Telefoonnummer: 050-8518691 

Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 september 2020. 

 


