PRIVACYBELEID EN REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN VNMW
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
1 Rechtspersoon, verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers
Vereniging Natuur en Milieu, IVN-afdeling Wijk bij Duurstede, bij de Kamer van
Koophandel geregistreerd onder nummer 40481564.
Gelet op artikel 37 AVG behoeft en wordt geen functionaris gegevensbescherming
aangesteld. Het bestuur van voornoemde vereniging wordt aangemerkt als
‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG. De secretaris is met verwerking
en toezicht belast. Behoudens (mogelijk) de internationale service provider(s) van cloud
opslag waarvan de vereniging gebruikmaakt, zijn geen (externe) verwerkers betrokken
bij verwerking van persoonsgegevens door of ten behoeve van de vereniging.
1.1 Namen en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijkheden
De verwerkingsverantwoordelijken zijn bevoegd tot (onderstaande) vaststelling van
doel en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als
verwerkingsverantwoordelijke(n) word[t](en) aangemerkt (de leden van) het bestuur
van de vereniging. Verwerking van persoonsgegevens door of ten behoeve van de
vereniging vindt slechts plaats door de verwerkingsverantwoordelijken of interne
beheerders. Alle werkgroep-coördinatoren worden aangemerkt als interne beheerder.
De gegevens van alle verwerkingsverantwoordelijken en interne beheerders zijn te
vinden op www.ivn.nl/vnmw onder ‘Contact’.
1.2 Namen en contactgegevens van de verwerkers
Geen (externe) verwerkers zijn betrokken bij verwerking van persoonsgegevens door of
ten behoeve van de vereniging behoudens mogelijk de internationale service
provider(s) van cloud opslag waarvan de vereniging gebruikmaakt.
Microsoft Nederland
Evert van de Beekstraat 354
1118 CZ Schiphol
1.3 Categorieën van personen waarvan gegevens geregistreerd en/of verwerkt
worden
•
•
•

Leden, inclusief gastleden
Donateurs
Derden die deelnemen aan activiteiten van of actief zijn voor de vereniging

1.4 Categorieën van gegevens die geregistreerd en/of verwerkt worden
Geen bijzondere persoonsgegevens worden door of ten behoeve van de vereniging
geregistreerd. Daaronder worden verstaan gevoelige persoonsgegevens zoals

godsdienst, etniciteit en politieke gezindheid. Geen strafrechtelijke persoonsgegevens
worden door of ten behoeve van de vereniging geregistreerd.
Er vindt geen gegevensverwerking plaats met een hoog privacy-risico. Het uitvoeren van
een Data Protection Impact Assesment blijft dan ook achterwege.
Gegevens die geregistreerd worden betreffen onder meer NAW-gegevens (naam, adres,
woonplaats), geboortedatum, postcode, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer(s),
lidmaatschap/-nummers van het IVN en/of bankrekeningnummers alsmede
organisatorische registratie van/omtrent personen tijdens/in het kader van activiteiten,
bijvoorbeeld aanwezigheid.
1.5 Categorieën van ontvangers aan wie gegevens verstrekt worden
Persoonsgegevens geregistreerd door of ten behoeve van de vereniging worden in
beginsel niet verstrekt aan derden. Mogelijk worden gegevens verstrekt aan de moedervereniging de IVN (voor zover deze niet reeds bekend zijn).
1.6 Doorgiften van gegevens aan derde landen of internationale organisaties
Geen persoonsgegevens geregistreerd door of ten behoeve van de vereniging worden
aan derde landen of internationale organisaties verstrekt.
2 Doeleinden registratie
Gegevens worden slechts geregistreerd voor zover noodzakelijk voor uitvoering van de
overeenkomst tot lidmaatschap of donateurschap van de vereniging, waaronder
begrepen de activiteiten die de vereniging ontplooit met behulp en/of ten behoeve van
haar leden of derden.
Van leden worden in ieder geval geregistreerd: na(a)m(en), voorletter(s),
voorvoegsel(s), geslacht, geboortedatum, adres(sen), postcode(s), woonplaats(en),
telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), lidmaatschap van het IVN, lidmaatschapsnummer
van het IVN en/of voornoemde gegevens van eventuele zaakwaarnemers.
Op grond van artikel 6 lid 1 AVG worden deze gegevens rechtmatig geregistreerd
teneinde leden (correct) te kunnen benaderen in het kader van activiteiten of
(financiële) verplichtingen ontplooit door of verbonden aan (lidmaatschap van) de
vereniging. Waaronder vallend, maar niet beperkt tot: het versturen van jaarverslagen,
nieuwsbrieven, oproepen voor deelname aan activiteiten, het inzichtelijk maken van de
activiteiten van de vereniging en haar leden [aan derden] (bijvoorbeeld het IVN of
bestuursorganen met het oog op subsidiering). Tevens worden deze gegevens
geregistreerd (en bewaard) ter voldoening aan wettelijke verplichtingen.
3 Grondslag registratie
Door of ten behoeve van de vereniging worden slechts ‘gewone’ persoonsgegevens
geregistreerd en wel en uitsluitend op de gronden van ‘toestemming’ en/of ‘noodzaak
voor de uitvoering van een overeenkomst’.

De meeste gegevens worden nadrukkelijk (en met toestemming) verstrekt in het kader
van het aangaan van een lidmaatschap, donateurschap of deelname aan een activiteit.
Gelet op de categorieën van gegevens die uitgevraagd worden in samenhang met de
aard van de verbintenis (het lidmaatschap of donateurschap), mag toestemming
verondersteld worden voor de meest gebruikelijke verwerking daarvan in het kader van
die verbintenis.
Bovendien vinden door of ten behoeve van de vereniging slechts verwerkingen van
persoonsgegevens plaats voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ter uitvoering van de
overeenkomst die bestaat uit het lidmaatschap, het donateurschap of de verbintenissen
(van bijvoorbeeld zorgplicht) die ontstaan in verband met deelname aan een activiteit
van de vereniging als derde (vrijwilliger, niet-lid). Daarbuiten verbindt de vereniging
zich eraan geen verwerkingen te laten plaatsvinden.
4 Wijze van registratie en bescherming gegevens
Voornoemde gegevens worden in ieder geregistreerd in een MS Excel-bestand genaamd
‘VNMWledenlijst per xx-xx-xx’. Voorts kan (automatische) registratie van
bankrekeningnummers en daaraan gekoppelde persoonsgegevens plaatsvinden bij de
bank gebruikt voor incasso van de verschuldigde contributie. Bedoelde
persoonsgegevens kunnen voorts geregistreerd worden in e-mailprogramma’s, in het
geheugen van computerapparatuur van de verwerkers en/of in de cloud-opslag (van het
bestuur en/of de verschillende werkgroepen) van de vereniging.
Op grond van artikel 32 AVG worden alle gegevens passend beveiligd. Zodanige
organisatorische en technische maatregelen zijn/worden getroffen dat de veiligheid van
gegevens gewaarborgd blijft, zonder onevenredige beperking van de uitvoering van de
overeenkomst in welk kader die gegevens veelal nadrukkelijk zijn verstrekt. Daarbij
wordt in acht genomen hetgeen in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar en
voorzienbaar wordt geacht aan risico’s bij verstrekking van gegevens in het kader van
betrokkenheid bij een lokale vereniging.
Voornoemde maatregelen bestaan in ieder geval uit: beveiliging met een wachtwoord
van de hardware waarop deze gegevens zijn opgeslagen en/of de software met behulp
waarvan deze gegevens ingezien en/of verwerkt kunnen worden evenals het slechts
voor de verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers beschikbaar maken van deze
gegevens met behulp van software die voldoet aan de (veiligheids)eisen die daaraan in
het maatschappelijk verkeer gewoonlijk gesteld worden.
Omstandigheden die zich in de looptijd van de overeenkomst voordoen en het
risicoprofiel wijzigen, kunnen nopen tot aanvullende maatregelen.
5 Recht op vergetelheid
Op grond van artikel 17 AVG heeft ieder lid het recht om aan te geven dat zijn of haar
gegevens niet langer worden bijgehouden en dat de bijgehouden gegevens worden
gewist. Dit kan door de verwerker per e-mail of brief te notificeren van deze wens. Het
niet langer bijhouden en/of wissen van gegevens geschiedt slechts voor de gegevens die

noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst (artikel 17 lid 1 onder a AVG) en
strekt zich niet uit tot gegevens die de vereniging wettelijk verplicht is geregistreerd te
houden (artikel 17 lid 3 AVG), bijvoorbeeld in het kader van enige financieel
administratieve bewaarplicht. Uitvoering van deze wens, het niet langer registreren en
wissen van geregistreerde gegevens, wordt op grond van artikel 17 lid 1 AVG zonder
onredelijke vertraging uitgevoerd. Gestreefd wordt naar uitvoering binnen twee weken.
6 Transparantie en dataportabiliteit
Op grond van artikel 12 AVG hebben leden recht op verstrekking van door het
betreffende lid aan de vereniging verstrekte gegevens na identificatie. Zodanige
verstrekking geschiedt kosteloos (art. 12 lid 5 AVG) maar blijft uit indien:
-

het lid zelf al beschikking heeft over de gevaagde gegevens;
verstrekking door de vereniging onmogelijk of onevenredig bezwaarlijk is;
de gegevens onder een statutaire of wettelijke geheimhoudingsplicht zouden
vallen.

7 Verwerkersovereenkomst
Op grond van artikel 26 AVG wordt een verwerkersovereenkomst gesloten met iedere
partij die beschikking krijgt over gegevens van (leden van) de vereniging. Een en ander
behoudens incidentele verwerking, geringe risico’s voor de rechten of vrijheden van de
betreffende personen of ingeval deze leden hun gegevens al rechtmatig aan de
betreffende partij ter beschikking hebben gesteld (zoals ingeval van het delen van
gegevens met het IVN met betrekking tot IVN-leden). Met de internationale service
provider(s) van cloud opslag waarvan de vereniging gebruikmaakt, ligt bedoelde
overeenkomst besloten in de overeenkomst tot levering van die opslag. De AVG stelt
zelfstandige vereisten aan alle verwerkers.
8 Register van datalekken
Datum
Wijk bij Duurstede, september 2018
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