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IVN afdeling Veghel hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit  
Privacy Statement leggen we in het kort uit wat we doen en waarom we dit doen. U kunt hierover 
meer lezen in het beleidsplan AVG. 
 

Opslag en verwerking van gegevens  
Wanneer u lid of donateur wordt van IVN of IVN afdeling Veghel of een relatie van de  
IVN afdeling Veghel bent, worden uw persoonsgegevens vastgelegd. IVN gebruikt uw gegevens die u 
vrijwillig hebt verschaft aan het IVN, voor de uitvoering van uw lidmaatschapsaanvraag en om u te 
informeren over activiteiten en het werk van IVN.  
Uw gegevens worden niet met derden buiten IVN gedeeld behalve als dat nodig is voor het 
lidmaatschap. IVN Veghel geeft bijvoorbeeld de naam en adresgegevens aan de uitgever van ons blad 
Sprokkels door om dit te laten verzenden. 
De ledenadministrateur van IVN Veghel voert de gegevens in in het centrale 
ledenadministratiesysteem van Landelijk IVN. 
Indien u uw gegevens wilt inzien of veranderen neem dan contact op met de ledenadministrateur 
van IVN Veghel of de servicebalie van landelijk IVN. Zij kunnen u uw gegevens laten zien en kunnen 
deze aanpassen 
 

Doeleinden van de verwerking en opslag  
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor IVN uw gegevens verzamelt en verwerkt.  
In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt het IVN-gegevens van u:  

• Wanneer u een IVN-lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over 
lidmaatschapsaangelegenheden. 
• Voor interne analyses van het ledenbestand. 
• Om u van haar (nieuwe) activiteiten en diensten op de hoogte te houden. 
• Om u het verenigingsblad Sprokkels toe te kunnen sturen 
• Om contributiegelden te kunnen innen. 

 
Indien u lid wordt van een van onze werkgroepen worden uw naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer en e-mailadres met de coördinator van de werkgroep gedeeld en in samenspraak 
met u gedeeld met de andere werkgroepleden. Dit is om efficiënt afspraken te kunnen maken, elkaar 
op de hoogte te houden van evenementen en dergelijke. 
 

Soort gegevens  
IVN verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer(s), emailadres en geslacht. 
Als u in het bezit bent van een VOG zal dit lokaal worden opgeslagen. 
 

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven 
Als u lid wordt van IVN Veghel zult u eerst automatisch worden opgenomen in de e-mailservice om u 
op de hoogte te houden van IVN Veghel activiteiten, IVN-activiteiten uit de regio en andere mogelijk 
interessante zaken. Indien u dit niet wenst kunt u hiervoor worden uitgeschreven via de 
ledenadministrateur van IVN Veghel. 
 


