
 

 

Privacy beleid IVN Veldhoven Eindhoven Vessem (IVN VEV) 
 
In het privacy beleid van IVN VEV wordt beschreven hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens. 
Dit naar aanleiding van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Persoonsgegevens worden vastgelegd wanneer iemand lid, huisgenoot-lid, jeugd-lid, of donateur 
wordt van IVN VEV of deelneemt aan bepaalde activiteiten en cursussen die door IVN VEV 
georganiseerd worden.   
 
IVN VEV gebruikt deze gegevens voor: 

• Het incasseren van lidmaatschapsgeld via automatische incasso of via een factuur 
• Het maandelijks digitaal toesturen van de nieuwsbrief 
• Het, via post of digitaal, bezorgen van het kwartaalblad “Praatkruid”   
• Het, via post, bezorgen van het kwartaalblad “Mens en Natuur” 
• Het informeren van deelnemers aan cursussen of bepaalde activiteiten  
• Het uitwisselen van informatie tussen leden van IVN VEV onderling 
 
IVN VEV verzamelt de volgende categorieën persoonsg egevens: 

Noodzakelijk (bij lidmaatschap en deelname aan cursussen) 
• Naam: achternaam, voornaam/voorletter(s) 
• Adres: straat, nummer, postcode, woonplaats 
• Bankrekeningnummer (alleen bij machtiging voor automatische incasso) 
 
Niet noodzakelijk (vrijwillig af te staan) 
• E-mailadres (zeer gewenst i.v.m. snelle communicatie) 
• Foto (uitsluitend bij langlopende cursussen) 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Telefoonnummer(s) 
 
E-mailvoorkeuren 
• Aanmelding voor de nieuwsbrief en het digitale Praatkruid) 
 
Bijzondere persoonsgegevens 
• De leiding van de werkgroep Jeugd-IVN bewaart bijzondere persoonsgegevens (b.v. allergieën, 

mogelijke gebreken of ziektes). Dit is noodzakelijk omdat de kinderen zonder hun ouders     
toevertrouwd worden aan IVN leden. IVN vraagt aan de ouders om toestemming. De gegevens    
worden vernietigd nadat het lid zich uitgeschreven heeft. 

• De leiding van de werkgroep Kleine Landschaps Elementen bewaart per lid een aantal medische 
gegevens in een afgesloten envelop. Het lid gaat hiermee akkoord omdat deze gegevens gebruikt 
kunnen worden zodra er een calamiteit met het lid in het veld plaatsvindt. Zodra het lid zich 
uitschrijft bij de werkgroep wordt de envelop aan het lid teruggegeven. 

• Indien foto’s worden gebruikt voor de website, het Praatkruid of folders worden aan degenen die 
op de foto herkenbaar in beeld zijn toestemming gevraagd voor publicatie. 

 
IVN VEV deelt bepaalde gegevens met andere organisa ties: 

• IVN Landelijk Bureau: Leden van IVN VEV zijn ook automatisch lid van het Landelijk IVN. 
Persoonsgegevens (m.u.v. bijzondere) worden geregistreerd in een wederzijds toegankelijke 
ledenadministratie "Procurios". Zie hiervoor de privacy verklaring van IVN. 

• Editoo en Sandd: T.b.v. het verzenden van het Praatkruid krijgen deze bedrijven alle NAW 
gegevens van de leden. Beiden hebben in hun algemene voorwaarden een privacy-statement 
opgenomen. Zie hiervoor de privacy verklaringen van Editoo en Sandd. 

 
Bewaartermijnen 

IVN VEV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige 
dienstverlening te kunnen bieden. Als de gegevens niet meer nodig zijn, worden deze vernietigd. 
 
 



 

 

Beveiliging 

De persoonsgegevens worden door IVN VEV op een passende wijze beheerd en beveiligd:  
• Binnen de afdeling zijn de ledenadministrateur en de secretaris verantwoordelijk voor de 

bescherming van de persoonsgegevens. Alleen zij hebben hier inzage in, de persoonsgegevens 
worden niet met derden gedeeld, anders dan eerder vermeld (IVN, Editoo, Sandd). 

• Op verzoek worden geselecteerde en relevante persoonsgegevens verstrekt aan andere 
bestuursleden of werkgroepcoördinatoren van IVN VEV. 

• De gegevens en een back-up worden bewaard op de privé-PC van de ledenadministrateur. Die 
PC wordt beveiligd d.m.v. een deugdelijke en actuele virusbescherming en firewall. 

• Bij informatie die per e-mail naar meerdere ontvangers wordt verstuurd, wordt gebruik gemaakt 
van “BCC” mogelijkheid om te vermijden dat mailadressen van andere leden onbedoeld bekend 
raken. 

   
Persoonsgegevens in de werkgroepen 

• Naast de centrale vastlegging van persoonsgegevens door de ledenadministrateur gebeurt dit ook 
bij een aantal van de werkgroepen. De werkgroepcoördinator houdt NAW gegevens bij van de 
werkgroepleden t.b.v. informatie, uitnodigingen voor bijeenkomsten, werkoverleg, etc. 

• Deze gegevens zijn vastgelegd in een bestand op hun privé-PC en/of op papier. Gegevens 
worden verwijderd uit het bestand als een lid geen deel meer uitmaakt van de werkgroep. 

 
Inzage en controle over persoonsgegevens 

Leden (en anderen die persoonsgegevens hebben verstrekt) kunnen altijd contact opnemen met de 
ledenadministrateur/penningmeester van IVN VEV om hun geregistreerde persoonsgegevens op te 
vragen, te wijzigen of te verwijderen.  
 
Procedure voor het melden van datalekken 

We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot 
die gegevens zouden mogen hebben. 
Bij een vermoedelijk of geconstateerd datalek zullen de ledenadministrateur/penningmeester en 
secretaris nagaan wat er (mogelijk) gelekt is en vervolgens in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor 
de personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn en welke gegevens nodig zijn voor de melding. 
Zij zullen vervolgens binnen 72 uur melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en maatregelen 
treffen om een vergelijkbaar datalek te voorkomen. 
In het geval van een (mogelijk) datalek bij één van de werkgroepleiders zal de betreffende persoon 
direct de ledenadministrateur of secretaris daarvan op de hoogte stellen. 
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