IVN Asten-Someren privacyverklaring
IVN Asten-Someren respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar leden. Persoonsgegevens
worden daarom met grote zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden
ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacy verklaringen
leggen we uit waarom en op welke manier we met persoonsgegevens van onze leden omgaan. Heb
je hierover vragen, neem dan contact op met het secretariaat van IVN Asten-Someren via een e-mail
naar secr@ivnastensomeren.nl.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens bestaan uit informatie waarmee iemand direct of in combinatie met anderen kan
worden herkend. Voorbeelden zijn: je lidmaatschapsnummer, (achter)naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
Verzameling en verwerking persoonsgegevens
IVN Asten-Someren verwerkt in het kader van haar functioneren als vereniging persoonsgegevens
van leden, donateurs en soms van deelnemers aan activiteiten in haar ledenadministratie. Maar ook
van personen die bij IVN Asten-Someren bekend zijn als “vrijwilligers” bij bepaalde werkgroepen. IVN
Asten-Someren verzamelt de benodigde persoonsgegevens via de aanmeldformulieren van leden en
cursisten. Soms ook via e-mails, bijvoorbeeld als men zich aanmeldt voor een activiteit zoals een
cursus. IVN Asten-Someren slaat alleen de hoogst noodzakelijke persoonsgegevens op, ook vanwege
de afspraken met het landelijk IVN, die eveneens persoonsgegevens nodig heeft (alleen van leden en
donateurs)
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:
Van onze leden: personalia zoals (voor-)naam, adres en postcode, woonplaats, geslacht, (mobiel)
telefoonnummer, e-mailadres);
Van onze donateurs: personalia zoals (voor-)naam, adres en postcode, woonplaats, geslacht, (mobiel)
telefoonnummer, mailadres.
Van onze cursisten: personalia zoals (voor-)naam, adres en postcode, woonplaats, geslacht, (mobiel)
telefoonnummer, mailadres.
Van onze vrijwilligers: personalia zoals (voor-)naam, telefoonnummer, mailadres.
IVN Asten-Someren verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:
•
•
•

•

Beheer van eigen ledenadministratie en in lijn daarmee die van het landelijk IVN.
Informeren van leden en donateurs over ledenactiviteiten, bijeenkomsten,
vergaderingen en bestuurlijke informatie.
Informeren van leden, donateurs en vrijwilligers via nieuwsbrieven en nieuwsflitsen
over alles wat leden aangaat over onze afdeling, over onze activiteiten, over de
natuur en over andere natuurorganisaties. Tevens over zaken die de lokale overheid
en andere instanties direct onder de aandacht willen brengen van onze leden;
Op verzoek van externe relaties het doorgeven van contactgegevens van leden als dit
gewenst / noodzakelijk is. We zullen hierbij te allen tijde het privacybelang van onze
leden afwegen tegen het begrijpelijke belang van dergelijke verzoeken. In geval van
commerciële belangen/reclame geldt dat wij geen medewerking zullen verlenen;

Alle communicatiekanalen die IVN gebruikt vallen onder deze Privacyverklaring. Wij zullen
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. Als
we je gegevens doorgeven, dan word je ook altijd zelf door ons hierover geïnformeerd.
Interne organisatie
Om als afdeling te kunnen functioneren in de contacten met leden worden noodzakelijke personalia
beschikbaar gesteld aan de coördinatoren van onze werkgroepen. Dit met de restrictie dat het alleen
de hoogst noodzakelijke personalia betreft. Coördinatoren mogen deze gegevens niet delen met
anderen, wel binnen de eigen werkgroep.
Bewaartermijnen
IVN Asten-Someren bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om een goede
en zorgvuldige verenigingsorganisatie te realiseren. Als wij persoonsgegevens niet meer nodig
hebben, worden deze vernietigd en daarmee uit de verenigingsadministratie verwijderd. IVN-AstenSomeren beheert daarnaast een ledenarchief; hierin worden gegevens van oud-leden opgeslagen.
Het archief wordt beheerd door de verenigingssecretaris en staat los van de actuele
ledenadministratie.
Beveiliging
Persoonsgegevens worden door IVN Asten-Someren zo goed mogelijk beheerd en beveiligd. Wij
hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken,
gestolen worden of door onbevoegden worden ingezien.
Rechten van leden
Aan IVN Asten-Someren verstrekte persoonsgegevens kunnen altijd op verzoek van een lid,
donateur, cursist of vrijwilliger worden ingezien, gewijzigd of verplaatst. Verwijderen van
persoonsgegevens kan betekenen dat het lidmaatschap niet langer in stand kan blijven. Leden,
donateurs, cursisten en vrijwilligers kunnen bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van
IVN Asten-Someren via e-mail, telefoon of post tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van
ons functioneren als vereniging. Deze bezwaren kunnen alleen door het betreffende lid / donateur
zelf worden ingediend door een e-mail te sturen aan secr@ivnastensomeren.nl. IVN Asten-Someren
zal deze verzoeken steeds binnen een termijn van 4 weken verwerken.
Klachten
Klachten met betrekking tot hoe IVN Asten-Someren met persoonsgegevens omgaat kunnen worden
ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het Landelijk Bureau in Amsterdam.
Wijzigingen Privacy Verklaring
IVN Asten-Someren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy
Verklaring. Wij adviseren belanghebbenden deze Privacy Verklaring met regelmaat te lezen. De
meest recente versie vind je altijd op www.ivnastensomeren.nl.
Deze tekst is voor het laatst bijgewerkt op 17 september 2018.

Misbruik van persoonlijke gegevens
Misbruik voorkomen
Wanneer persoonsgegevens gebruikt worden op een andere manier dan is toegestaan volgens wet
en beleid, dan is er sprake van ongeoorloofd gebruik. Het ongeoorloofd gebruik kan onopzettelijk
zijn, omdat men niet op de hoogte is van de regels. Er kan ook sprake zijn van opzet. In het kader van
dit beleid verstaan we onder het begrip ‘misbruik’ zowel opzettelijk als onopzettelijk ongeoorloofd
gebruik. Misbruik kan leiden tot schade aan personen of de organisatie. We spreken over misbruik,
wanneer:
-

een persoon die daartoe niet gerechtigd is gegevens verkrijgt en gaat gebruiken;
een in principe gerechtigd persoon de gegevens gebruikt voor een ander doel dat (hem) is
toegestaan;
gegevens gebruikt worden die niet geregistreerd of gebruikt mogen worden.

Om misbruik te voorkomen is het belangrijk dat een aantal maatregelen getroffen worden. Zo is het
belangrijk om beleid op het gebied van privacy en persoonsgegevens te hebben, afspraken te maken
en dit ook duidelijk te communiceren naar onze leden. Duidelijkheid over goed gebruik van gegevens
voorkomt in ieder geval onopzettelijk misbruik.
Controle
In onze ledenadministratie kunnen een aantal personen (voornamelijk werkgroep coördinatoren)
slechts beperkt bij gegevens. Alleen in bepaalde functies kan men verder kijken dan het team waarin
hij/zij actief is. De meeste brede toegang hebben de gegevensbeheerders: de secretaris en de
gegevensfunctionaris. Het bestuur houdt hierop toezicht. Ook over andere functies met brede
toegang zijn afspraken gemaakt. Slechts bij bepaalde taken wordt toegang tot gegevens verleend.
Integriteits- en geheimhoudingsverklaringen
We hanteren binnen het IVN Asten-Someren geen integriteit- en geheimhoudingsverklaringen.
Personen die breed toegang hebben tot gegevens worden bij het begin van hun taak wel gewezen,
door het bestuur, op het zorgvuldig omgaan met gegevens, inclusief persoonsgegevens.
Verklaring Omtrent Gedrag
Bij een aantal werkgroepen en activiteiten geldt dat we vrijwilligers vragen om het aanvragen van
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit gaat met name over werkgroepen die veel met kinderen
werken. Bij de aanvraag wordt onder andere gecontroleerd op omgang met Informatie.
Misbruik melden
Wanneer iemand een vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van persoonsgegevens
binnen het IVN Asten-Someren, dient dit gemeld te worden bij het bestuur, zodat er waar nodig
maatregelen getroffen kunnen worden. Zie voor contactgegevens en de procedure de volgende
pagina.
Maatregelen
Misbruik van gegevens zal – afhankelijk van de ernst - aanleiding geven tot een van de volgende
maatregelen: waarschuwing, ontzeggen toegang tot gegevens, beëindigen functie of taak en
eventueel zelfs einde lidmaatschap. Ook behoort aangifte doen zeker tot de mogelijkheden. Er zal
daarnaast ook steeds worden onderzocht of dit misbruik voorkomen kan worden.
Vragen en klachten
Voor vragen over Privacy bij IVN landelijk kun je terecht op de website van het IVN landelijk.

Voor een klacht of melding binnen onze afdeling kun je bij het bestuur terecht. Van elke melding
zullen we de nodige gegevens registreren. Daardoor kunnen we tijdens behandeling het nodige
contact onderhouden met degene die contact met ons heeft opgenomen.
Bij elke melding zullen we proberen te achterhalen:
- waar de gebruikte gegevens vandaan komen;
- Wat er met de gegevens is gebeurd;
- Wie er betrokken is;
- Of er schade is ontstaan en hoe die zoveel mogelijk te herstellen is;
- Of er stappen nodig zijn om herhaling te voorkomen;

