Privacyverklaring IVN Laarbeek
IVN Laarbeek verwerkt persoonsgegevens van haar jeugdleden, leden en bestuursleden. Het bestuur hecht
grote waarde aan de bescherming van deze gegevens en heeft daarom in dit privacy beleid vastgelegd welke
gegevens IVN Laarbeek in haar bezit heeft, wie toegang heeft tot deze gegevens, waar deze zijn opgeslagen
en waarvoor deze worden gebruikt.

Welke gegevens heeft IVN Laarbeek in haar bezit en waarvoor worden deze gebruikt?
De persoonsgegevens die IVN Laarbeek in haar bezit heeft en waarvoor deze worden gebruikt zijn vastgelegd
in onderstaande gegevensmatrix. Hierin is onderscheid gemaakt in verschillende doelen: administratie,
activiteiten en communicatie.
Administratie:
De gegevens worden verwerkt voor het lidmaatschap van IVN Laarbeek en Landelijk IVN. Tevens worden de
financiële gegevens gebruikt voor facturering zoals overeengekomen tijdens de inschrijving. Indien een
persoon actief lid wordt van een werkgroep, wordt dit geregistreerd en krijgt de werkgroep ook gegevens.
Zie onderstaande tabel voor meer details.
Activiteiten:
IVN Laarbeek verzorgt activiteiten waarbij soms gegevens van mensen nodig zijn. Zie in onderstaande tabel
voor meer details.
Communicatie:
Gegevens worden gebruikt voor communicatie tussen de leden, publicatie in ons eigen clubblad “de Bimd”
of in regionale kranten of social media. Zie in onderstaande tabel voor meer details.
Note:
Bijzondere gegevens zijn allergie gegevens i.v.m. eten en insectenbeten. Zo kan IVN Laarbeek adequaat handelen in geval van bv.
insectenbeten allergie.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens
van u verzamelen per doelgroep.
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Wie heeft toegang tot welke persoonsgegevens?
✓ Secretaris en Penningmeester van IVN Laarbeek hebben toegang tot alle persoonsgegevens die
geregistreerd staan.
✓ Werkgroep leden hebben enkel toegang tot persoonsgegevens die voor hen noodzakelijk zijn om te
weten. Dit is afhankelijk van de rol die het lid inneemt:
o Coördinator Werkgroep,
o Commissielid extra activiteit,
o Jeugd Leider,

x

o Redacteur (sociale) media.
✓ De persoonsgegevens staan geregistreerd bij de landelijke organisatie IVN Nederland. Hoe zij met
deze persoonsgegevens omgaat, staat beschreven in het privacy beleid IVN Nederland.
✓ Een aantal persoonsgegevens van bestuursleden staan geregistreerd bij externen, zoals de
gemeente en de Kamer van Koophandel. Hoe zij omgaan met deze persoonsgegevens staat
beschreven in hun privacy beleid.

Hoelang en waar worden persoonsgegevens bewaard?
✓ IVN Laarbeek bewaart de persoonsgegevens voor reünie doeleinden. Tenzij de persoon aangeeft
geen behoeft aan reünie. Deze gegevens zijn opgeslagen in de ledenadministratie een CRMapplicatie van IVN en eens per jaar een download op een encrypted drive;
✓ Gegevens die in het bezit zijn van een coördinator werkgroep, jeugdleider, commissielid extra
activiteit, redacteur worden na afloop van de activiteit, jaar of seizoen vernietigd. Het bestuur ziet
erop toe dat dit gebeurt.
✓ Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie, worden indien nodig voorafgaand aan een
activiteit gevraagd. Na afloop worden deze vernietigd. Het bestuur ziet erop toe dat dit gebeurt.
Beveiliging persoonsgegevens
✓ De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.
Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

Hoe kunnen leden hun persoonsgegevens wijzigen?
✓ Voor wijziging of verwijdering van persoonsgegevens kunnen (ouders/verzorgers van) jeugdleden,
leden, jeugdleiders en bestuursleden contact opnemen met de secretaris. De contactgegevens van
de secretaris zijn opgenomen op de website en het clubblad “de BIMD”.
✓ U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij wij op grond van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen)
en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk
verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal deze verwijdering
in onze administratie verwerkt worden.
Wijziging van het privacy beleid
✓ De Vereniging kan haar privacy beleid aanpassen om deze up-to-date te houden.
Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen om u hierover te informeren.
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens
✓ Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de secretaris of het bestuur van de IVN Laarbeek
Hoe handelt IVN Laarbeek in het geval van een datalek?
✓ Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek, zal het bestuur van IVN Laarbeek dit
melden bij de landelijke organisatie IVN Nederland en bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Na
melding van een datalek zal ook het lid waarvoor deze datalek geldt op de hoogte worden gebracht.

