
Privacy statement afdeling IVN Groningen-Haren 
 
IVN Groningen-Haren is een vrijwilligersvereniging, met als belangrijkste doelen, het 
organiseren van activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, 
duurzaamheid en natuurbeheer en het beïnvloeden van het lokale beleid op deze terreinen. 
Door lid of donateur te worden kun je de vereniging actief of financieel ondersteunen. 
Daarnaast kun je deelnemen aan cursussen, excursies of andere activiteiten die het IVN 
organiseert om de doelen te bereiken. De IVN-afdeling heeft persoonsgegevens nodig om 
haar activiteiten uit te voeren. Hieronder geven we een overzicht van de gegevens die nodig 
zijn, waarom die gegevens nodig zijn en de wijze waarop ze door ons worden beschermd.  
 

Bestuur en beheer administratie leden en donateurs 
Doel/activiteit Persoonsgegevens Noodzaak 

Om registratie als lid of 
donateur te beheren en met 
leden/donateurs te 
communiceren en hen te 
informeren.  

Naam 
Adres 
e-mail adres 
Telefoonnummer 
Registratie als lid of donateur 

Noodzaak om registratie van 
leden- en donateurs-bestand 
te kunnen uitvoeren en te 
communiceren via diverse 
kanalen, zoals afdelingsblad 
Groeningen, digitale 
nieuwsbrief, uitnodigingen per 
e-mail of post voor Algemene 
ledenvergadering; 
communicatie over 
contributiebetaling en speciale 
activiteiten, vacatures, 
projecten e.d. .  

Analyse van historische 
ontwikkeling van 
ledenaantallen en aantallen 
donateurs 

Datum en jaar van inschrijving Noodzakelijk om beleid af te 
stemmen op historische 
ontwikkelingen in leden- en 
donateursbestand.  

Viering van jubilea bij 25-, 40- 
of 50-jarig lidmaatschap 

Datum/Jaar van inschrijving  Uitdrukking van waardering n 
versterking van band met de 
leden.  

Inning contributies, giften en 
legaten. Verzending van 
aanmaningen.  

Bankafschriften met 
transacties van betalingen met 
naam- en adresgegevens, 
bankrekeningnummer  
Datum gift/contributiebetaling  
Hoogte van het bedrag 

Noodzakelijk om de 
verenigingsactiviteiten te 
kunnen bekostigen. 

Werving en registreren van 
belangstellenden voor 
lidmaatschap of 
donateurschap; toezending 
informatie via (elektronische) 
post. 

Naam 
Adres 
e-mail adres 
 

Actieve werving is noodzakelijk 
voor het voortbestaan van de 
vereniging.  

 

Bescherming gegevens: het bestand van leden en donateurs wordt digitaal bewaard in een 
beschermde omgeving en is uitsluitend beschikbaar voor leden van het dagelijks bestuur en 
de beheerder van het leden-/donateursbestand.  Het bestand wordt niet aan derden 



verstrekt, behoudens een bestand van namen en adressen indien noodzakelijk voor 
verzending van afdelingsblad en schriftelijke stukken, onder voorwaarden van bescherming 
van persoonsgegevens.  
Gegevens worden veilig opgeslagen: 

 Computers/laptops zijn op orde en voorzien van antivirus, antimalware en fireware 
van recente datum. Deze programma’s worden regelmatig en tijdig bijgewerkt. 

 Er is alleen toegang tot de PC/laptop met een password. 

 Passwoorden voor Procurios (of andere systemen) worden niet aan derden verstrekt. 

 Er is controle over wie toegang hebben tot de betreffende PC of laptop (huisgenoten 
mogen niet op de PC/laptop waar ook persoonsgegevens worden verwerkt). 

 We loggen niet in op een onbeveiligd openbaar wifi-netwerk.  
 
 

Werkgroepen 
Doel/activiteit Persoonsgegevens Noodzaak 

Onderlinge communicatie en 
informeren van 
werkgroepleden (ledenlijst) . 

Ledenlijst: 

 Naam  

 Adres 

 e-mailadres 

 Telefoonnummer 

Noodzakelijk om 
communicatie tussen 
werkgroepleden tot stand te 
brengen, bijeenkomsten te 
plannen en voor te bereiden 
etc.   

Organiseren van excursies  Registratie van opgave 
deelnemers: 

 Naam  

 Adres 

 e-mail adres 

 Telefoonnummer 

Noodzakelijk om (potentiële) 
deelnemers te informeren over 
inhoud en organisatorische 
aspecten van de excursie, wel 
of niet doorgaan etc.  

Verzorgen van cursussen Registratie van opgave 
deelnemers: 

 Naam  

 Adres 

 e-mail adres 

 Telefoonnummer 

Noodzakelijk om (potentiële) 
deelnemers te informeren over 
inhoud en organisatorische 
aspecten van de cursus, wel of 
niet doorgaan etc. 

Inning van cursusgeld, 
verzending van aanmaningen 

Naam deelnemer 
Adres deelnemer 
Bankafschriften met 
transacties van betalingen met 
naam- en adresgegevens, 
bankrekeningnummer  
Datum betaling  
Hoogte van het bedrag 

Noodzakelijk om cursussen te 
kunnen bekostigen.  

Informeren van potentiële 
belangstellenden voor 
activiteiten (excursies, 
cursussen)  

Naam 
e-mailadres  
van degenen die eerder 
hebben deelgenomen 

Nodig om potentiële 
deelnemers te kunnen 
informeren over IVN-
activiteiten 

 

  



Bescherming gegevens:  

 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. 

 Verzending informatie via e-mail: namen en e-mailadressen onzichtbaar maken (blind copy) 
in BCC. 

 Deelnemerslijsten aan cursussen met namen, e-mailadressen en telefoonnummers  en 
(indien functioneel) woonadressen worden alleen aan de deelnemers verstrekt na 
toestemming van de betreffende deelnemers.  

 Deelnemers wordt toestemming gevraagd voor het bewaren van naam en e-
mailadres voor informatie over toekomstige activiteiten.  

 Bestanden met persoonsgegevens worden opgeslagen op een tegen virussen en 
malware beveiligde PC/laptop die in bezit is van de werkgroep of één daartoe 
aangewezen werkgroepleden.  Daarbij is er controle op de toegang tot de 
betreffende PC/laptop die niet voor derden (huisgenoten e.d.) toegankelijk is.  

 


