Beleid van de IVN Afdeling Den Haag en Omstreken voor de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Inleiding
De AVG is van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen opslaan, hetzij op papier,
hetzij digitaal. Deze bestanden moeten veilig worden opgeslagen en mogen niet zonder toestemming
gedeeld worden met derden. Wij vragen het bestuur onderstaand beleid goed te keuren en in het
huishoudelijk reglement te verwijzen naar dit beleid.
AVG-beleid
Om haar doelstelling te realiseren voert de vereniging activiteiten uit. Daartoe communiceert zij met
haar leden, donateurs en deelnemers aan activiteiten. Voor deze communicatie zijn gegevens nodig.
De vereniging zal alleen die gegevens verzamelen en opslaan die nodig zijn voor de hieronder
beschreven activiteiten:
- het communiceren in het kader van cursussen en activiteiten
- het verenigingsblad de Ratelaar en de digitale Nieuwsbrief
- het innen van de contributie en donaties
De gegevens
De gegevens die worden verzameld van leden en donateurs voor bovenstaande activiteiten zijn de
volgende:
1. naam, postadres, telefoonnummer, e-mail adres, en geslacht (ten behoeve van de adressering).
2. alleen voor deelnemers aan kinderactiviteiten wordt de leeftijd gevraagd, om de activiteit goed te
kunnen afstemmen op de leeftijd.
3. Voor administratieve doeleinden wordt nog verzameld: de begin- en einddatum van het
lidmaatschap en het type lidmaatschap (landelijk, huisgenoot of lid afdeling Den Haag). Van
donateurs wordt de begin- en einddatum van het donateurschap geregistreerd.
De gegevens worden niet zonder toestemming van betrokkenen met derden gedeeld.
De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig, dit is per activiteit verschillend en zal in de
gebruikersovereenkomsten worden vastgelegd.
De beheerder van de gegevens
De ledenadministrateur is de beheerder van de gegevens. Deze correspondeert met IVN-NL, dat wil
zeggen geeft input aan het gegevensbestand Procurios, en ontvangt van IVN-NL data uit dit bestand.
Leden of donateurs die hun persoonlijke gegevens willen inzien of veranderen kunnen zich wenden
tot de beheerder. Nieuwe leden en donateurs krijgen informatie over dit AVG-beleid bij aanmelding.
Aan de deelnemers van cursussen en activiteiten zal, indien het gewenst is deze data onderling te
delen, toestemming worden gevraagd.
Delen van gegevens
De beheerder stelt de gegevens beschikbaar aan de gebruikers die daartoe een formulier (de
“gebruikersovereenkomst”) ondertekenen waarin naast het beleid ook aandacht wordt besteed aan
de beveiliging en de bewaartermijn van de gegevens. Het aantal gebruikers is beperkt tot
functionarissen als de secretaris en penningmeester, de verzenders van de Ratelaar en van de digitale
nieuwsbrief en de leiders van cursussen en activiteiten. Voor de verzending van de Ratelaar en de
Nieuwsbrief zal een verwerkingsovereenkomst (als gegevensverwerking wordt uitbesteedt aan een
derde partij, wil je dat de andere partij zorgvuldig omgaat met de gegevens) worden opgesteld.
De beheerder houdt een lijst bij van functionarissen die gegevens ontvangen.
Data-lek

Voor het geval persoonsgegevens van de afdeling mogelijk in verkeerde handen terecht komen, zal
dit binnen 72 uur na ontdekking door de ledenadminstrateur gemeld worden aan de Autoriteit
Persoonsgegevens: http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl. (zie ook het meldformulier).
Ieder IVN-lid of donateur moet een data-lek melden bij de beheerder. De beheerder informeert de
voorzitter van de vereniging, die een onderzoek zal starten naar de oorzaak van het lek en hoe dit in
de toekomst voorkomen kan worden.
Beeldmateriaal Ratelaar
De IVN-redacteuren van de Ratelaar en de website worden op de hoogte gebracht van de privacy
aspecten rondom beeldmateriaal.

