Privacyverklaring

Inleiding
IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Zwolle e.o. (IVN Zwolle)
respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In deze Privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens
verwerken. Alle communicatiekanalen die IVN Zwolle gebruikt vallen onder deze Privacyverklaring.
Persoonsgegevens
IVN Zwolle verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van leden en donateurs
en van deelnemers aan activiteiten/cursussen, evenementen en acties, van abonnees op onze
nieuwsbrieven en van personen met wie we anderszins contact hebben.
Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:
• Personalia (volledige naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres,
geboortedatum, geslacht)
• Contributie-gegevens (bankrekeningnummer, toegezegd bedrag, machtiging om contributie
te incasseren)
• E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief)
• IVN-gegevens (relatienummer, soort lid of donateur, start- en einddatum lidmaatschap,
functie binnen de vereniging en in welke werkgroep je actief bent/of je actief lid wilt zijn)
Bovenstaande persoonsgegevens worden verzameld met de volgende doelen:
• Wanneer je een IVN-lidmaatschap afsluit om je te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden, zoals ledenvergaderingen, en het innen van de contributie. (Het Landelijk Bureau IVN int de contributie van de leden, IVN Zwolle int de bijdrage van donateurs.)
• Het verzenden van het Zwols Natuurtijdschrift.
• Het verzenden van nieuwsbrieven. Alle leden ontvangen automatisch de afdelingsnieuwsbrief.
Andere belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via de website. In elke nieuwsbrief
staat een link om je af te melden.
• Het benaderen van leden die hebben aangegeven actief lid te willen zijn voor activiteiten en
voor functies in werkgroepen of bestuur.
• Om wettelijke verplichtingen na te komen.
We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor bovenstaande doeleinden.
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Toegang tot gegevens
Voor het verwerken van de persoonsgegevens van leden, huisgenoot-leden, ereleden en donateurs
van IVN Zwolle wordt gebruik gemaakt van de landelijke digitale IVN-ledenadministratie Procurios.
Naast Procurios houden we in de bestuurs-Dropbox lijsten bij van actieve leden/vrijwilligers en
Natuurgidsen.
Van deelnemers aan activiteiten/cursussen/acties, actieve vrijwilligers en abonnees op nieuwsbrieven
worden door de betreffende werkgroep-coördinatoren lijsten gemaakt.
De ledenadministrateur en de secretaris van IVN Zwolle en aangewezen medewerkers van het
Landelijk Bureau van IVN hebben toegang tot Procurios. Zij kunnen wijzigingen aanbrengen in dit
bestand en selecties downloaden.
Bestuursleden kunnen in de bestuurs-Dropbox een download uit Procurios inzien met uitsluitend de
personalia en de IVN-gegevens.
De coördinatoren van de werkgroepen kunnen ten behoeve van de uitvoering van hun
werkzaamheden voor de vereniging een selectie uit de ledenlijst ontvangen met uitsluitend de
personalia.
Geheimhouding
Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens die IVN Zwolle bewaart, heeft
geheimhoudingsplicht.
Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens. Wij zullen je persoonsgegevens niet
voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt
gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
Beveiliging
Jouw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige
maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden
of door onbevoegden worden ingezien.
Bewaartermijn
IVN Zwolle bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige
dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij je gegevens niet
meer nodig hebben, worden deze vernietigd. We hanteren hierbij de bewaartermijn van de Belastingdienst. Wettelijk is bepaald dat we onze ledenadministratie 7 jaar dienen te bewaren.
Jouw rechten
Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kan je ons een verzoek toesturen om deze
gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook kan je bezwaar maken tegen het
ontvangen van informatie over IVN via e-mail, telefoon of post tenzij deze informatie noodzakelijk is in
het kader van onze dienstverlening.
Verzoeken tot correctie of verwijdering van persoonsgegevens worden alleen gehonoreerd als deze
worden ingediend door de betreffende persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.
Genoemde verzoeken kunnen worden ingediend via ledenadministratie@ivnzwolle.nl.
Met betrekking tot al je rechten zullen wij in het algemeen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk
aan te voldoen. Zo proberen wij jouw verzoek altijd binnen 4 weken te verwerken.
Heb je een klacht met betrekking tot hoe IVN Zwolle met jouw persoonsgegevens om gaat? Dan heb
je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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Delen van gegevens met andere organisaties
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande
toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn of als het
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of de overeenkomst die wij
met je hebben. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld de persoonsgegevens van leden en donateurs aan het
Landelijk Bureau IVN, omdat je als lid van IVN Zwolle automatisch ook lid bent van de landelijke
vereniging IVN.
De KNNV en IVN hebben een gezamenlijk ledenblad, het Zwols Natuurtijdschrift, dat naar alle leden
van beide verenigingen gestuurd wordt. 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.
Voor de uitvoering van onze dienstverlening –bijvoorbeeld t.b.v. het verzenden van drukwerkschakelen wij in sommige gevallen dienstverleners in. Deze partijen verwerken jouw persoonsgegevens
alleen op de manier zoals IVN Zwolle hen voorschrijft.
Wet- en regelgeving
Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens heeft IVN Zwolle te maken met de
volgende wet- en regelgeving:
• Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (2018)
Het bestuur beoordeelt eenmaal per drie jaar of de geldende privacyverklaring nog in
overeenstemming is met de praktijk. Waar nodig worden wijzigingen aangebracht.
Communicatie van het privacybeleid
IVN Zwolle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring.
Als wijzigingen worden aangebracht, volgen een melding in de Nieuwsbrief en een e-mail naar de
coördinatoren van de werkgroepen.
De meest recente versie vind je altijd op www.ivnzwolle.nl.
Deze verklaring is vastgesteld in de bestuursvergadering van IVN Zwolle op 31 maart 2021.
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