30 juli 2018

Privacy beleidsplan IVN Hoensbroek
Algemeen.
IVN Hoensbroek is onderdeel van de landelijke IVN organisatie.
Het privacy statement, zoals vermeld op de website van landelijk IVN, geldt ook voor
IVN Hoensbroek.
Een aantal specifieke punten m.b.t. IVN Hoensbroek zijn hieronder vermeld
1) Bewaren persoonsgegevens
De vereniging IVN Hoensbroek verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens voor
algemene administratieve afhandeling van zaken en informatieverstrekking aan de
leden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratieve handelingen
binnen de doelstellingen van de vereniging
2) Verantwoordelijke voor bescherming persoonsgegevens.
De ledenadministrateur
3) Opgenomen persoonsgegevens.
Volgende persoonsgegevens zijn in het ledenbestand opgenomen.
NAW, Geboortedatum, Tel.nr, Soort lidmaatschap, Ingangsdatum lidmaatschap,
Einddatum lidmaatschap, Bedrag contributie, Functie binnen de vereniging, Abonnee
Natuurgids, Email adres.
4) Bewaren persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden bewaard op een laptop die toebehoord aan IVN
Hoensbroek en specifiek gebruikt wordt binnen de doelstelling van de vereniging.
Zie ook onder sub 1.
5) Bijzondere persoonsgegevens
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard.
6) Backup gegevens bestanden
Bij iedere wijziging van persoonsgegevens wordt hiervan een back-up gemaakt.
7) Maatregelen ter voorkoming inzage persoonsgegevens
 De toegang tot de “IVN” laptop is beveiligd met een password dat alleen bekend
is bij de voorzitter, penningmeester en de ledenadministrateur.
 De “IVN” laptop is voorzien van Antivirus software (AVG Anti virus free) en de
standaard Windows firewall.

8) Toegang tot de persoonsgegevens.
Volgende (Bestuurs) leden hebben toegang tot de persoonsgegevens: voorzitter,
secretaris, penningmeester en ledenadministrateur.

9) Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
De ledenadministrateur
10) Verwerkingsovereenkomst met externe partijen.
Wij delen alleen de NAW gegevens met de uitvoerder van periodiek “de Natuurgids”.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor betaling abonnement en distributie.
De stichting De Natuurgids heeft dit opgenomen in hun privacy verklaring.
Zie hiervoor op de website van De Natuurgids (www.denatuurgids.nl).
11) Overeenkomsten met derden voor gebruik persoonsgegevens
Er zijn geen overeenkomsten afgesloten met derden voor het gebruik van
persoonsgegevens.
12) Procedure voor het melden van datalekken.
Zie document “AVG procedure melden van datalekken - IVNHoensbroek.pdf”
13) Informeren (toekomstige) leden over bewaren persoonsgegevens.
 Toekomstige leden worden hierover geïnformeerd via het aanmeldformulier.
Dit betreft zowel het papieren aanmeldformulier alsook het aanmeldformulier op
de afdelings-website.
 Leden worden geïnformeerd middels publicatie van dit beleidsplan op de
afdelings-website. Verder is dit onder de aandacht gebracht in de ALV en in het
periodiek verschijnend infoblad.
14) Inzien eigen persoonsgegevens door leden en relaties.
Onze leden kunnen altijd contact opnemen met de ledenadministrateur/secretaris
van IVN Hoensbroek om hun persoonsgegevens op te vragen, dit kan door middel
van het sturen van een e-mail naar: IVNHoensbroek@gmail.com
Om de gegevens op te vragen die IVN-landelijk binnen de ledenadministratie
Procurios heeft opgeslagen kan men contact opnemen met de servicedesk van IVN
via het e-mailadres: info@ivn.nl

