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Privacy: Visie en beleid

Aanleiding: Nieuwe privacywet van 25 mei 2018.
Hoe gaat IVN Zwolle om met de persoonsgegevens van haar leden?

IVN Zwolle respecteert en beschermt de persoonsgegevens van haar leden.
Als vereniging heeft IVN Zwolle allerlei gegevens van haar leden nodig.
We verwerken niet meer gegevens dan nodig.
Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om.
Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens stelt.
We gebruiken de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze
verzameld zijn.
In ons privacy beleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en
met welk doel.

Status: definitief
Vastgesteld: 6 juni door het bestuur van IVN
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1 Uitgangspunten
IVN Zwolle gebruikt gegevens van leden. Als vereniging hebben we die gegevens nodig. We
gebruiken persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het innen van de contributie en het
verzenden van het Zwols Natuurtijdschrift. Daarnaast verzamelen we contactgegevens van
leden om hen te informeren door bijvoorbeeld het mailen van een digitale nieuwsbrief.
Met deze privacygevoelige informatie (in de wet "persoonsgegevens" genoemd) gaan we
zorgvuldig om. We registreren graag e-mailadressen en extra telefoonnummers zodat we
leden kunnen bereiken wanneer nodig. Maar we gebruiken niet meer gegevens dan nodig en
beschermen de gegevens die we vastleggen zodanig dat ze niet in handen van onbevoegden
kunnen komen.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens van leden aan derden.
In dit privacy beleid is vastgelegd hoe IVN met persoonsgegevens van leden omgaat,
waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen.
2 Welke persoonsgegevens verzamelt IVN Zwolle?
IVN Zwolle verzamelt diverse persoonsgegevens van leden. Deze gegevens staan in het
ledenbestand van het Landelijk bureau genaamd Procurios. We verzamelen:
• Volledige naam (zowel voor- als achternaam)
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adres
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• Telefoonnummers
• E-mailadres
• IBAN nummer
 Soort lid  Lokaal, landelijk
 Donateur
 Lid sinds datum
3 Waarvoor heeft IVN Zwolle persoonsgegevens nodig ?
 Innen van de contributie. Het landelijk bureau van IVN int de contributie van lokale
leden die een machtiging hebben ingevuld en de landelijke leden die zich via IVN
Amsterdam hebben aangemeld. IVN Zwolle int de contributie of donatie van lokale
leden en donateurs.
 Verzenden van het Zwols Natuurtijdschrift
 Verzenden van de Nieuwsbrief. Alle leden ontvangen automatisch de Nieuwsbrief.
Andere belangstellenden die zich aangemeld hebben via de website ontvangen ook
de Nieuwsbrief. Bij de Nieuwsbrief is een link om zich af te melden.
 Leden op de hoogte brengen van bv de Algemene ledenvergadering of andere
evenementen.
4 Hoe gebruikt en beschermt IVN Zwolle persoonsgegevens ?
We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor de werkzaamheden die zijn
beschreven in hoofdstuk 3. Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van
leden en donateurs.
4.1 Geheimhouding: Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens van onze leden,
heeft geheimhoudingsplicht.
4.2 Toegang tot gegevens
Alleen de ledenadministrateur, de secretaris van IVN Zwolle en medewerkers van het
Landelijk bureau van IVN hebben toegang tot het landelijke ledenbestand. Zij kunnen
wijzigingen aanbrengen in dit bestand. De andere bestuursleden hebben toegang tot de
persoonsgegevens in het Excelbestand in de Dropbox van onze leden en mogen deze alleen
inzien.
5 Delen van gegevens met andere organisaties
IVN Zwolle gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen organisatie.
Soms is het nodig om persoonsgegevens over en weer te delen met een andere vereniging
zoals de KNNV in Zwolle. De KNNV en IVN hebben een gezamenlijk Zwols Natuurtijdschrift
die naar alle leden van beide verenigingen gestuurd worden. Wij hebben met de KNNV een
overeenkomst die de privacy moet waarborgen. In die overeenkomst staat voor welk doel
welke persoonsgegevens gedeeld worden en hoe er met deze gegevens wordt omgegaan.
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6 Welke rechten hebben leden?
Elke lid heeft het recht op inzage van de eigen persoonsgegevens.
Verzoeken tot inzage kunnen via e-mail ingediend bij IVN Zwolle. Wanneer een verzoek tot
inzage wordt gedaan, krijgt de verzoeker een volledig overzicht van de verwerkte gegevens.
6.1 Verzoeken tot correctie en verwijdering van persoonsgegevens worden alleen
gehonoreerd als de gegevens onjuist zijn. Als het correctieverzoek wordt gehonoreerd, dan
zal IVN Zwolle de wijzigingen zo snel mogelijk door voeren.
7. E-mailadres ledenadministratie@ivnzwolle.nl
De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via dit mailadres of via het mailadres
ivn@ivnzwolle.nl verwerken we volgens dit privacy beleid.
8 Wet- en regelgeving
Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens heeft IVN Zwolle te maken
met de volgende wet- en regelgeving: • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin
zijn de belangrijkste regels vastgelegd voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland.
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op handhaving van deze wet. Sinds 1 januari
2016 bestaat er ook een verplichting om datalekken te melden. • Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), dit is de nieuwe Wbp, die in 2018 in gaat.
9. Communicatie van het privacy beleid
Zodra dit document is vastgesteld in de bestuursvergadering van IVN Zwolle wordt dit
document op de website geplaatst. In de nieuwsbrief van IVN-KNNV zal aandacht besteed
worden en verwijzen naar de website. Het bestuur zal dit document ook sturen naar alle
coördinatoren van IVN Zwolle.
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