De Privacy van uw persoonsgegevens
Inleiding
De Vogelwerkgroep Berkelland, hierna te noemen VWGB, heeft leden en donateurs. Van deze natuurlijke personen worden persoonsgegevens gevraagd, vastgelegd en beheerd. Deze vallen per 25 mei 2018 onder
de “Europese Privacy Verordening EU 2016/679”.
Wie legt de gegevens waar vast en draagt zorg voor het beheer
De penningmeester is verantwoordelijk voor de juiste vastlegging van de persoonsgegevens in de ledenadministratie / de administratie donateurs van de VWGB en het beheer hiervan. De bestanden worden opgeslagen op
de computer van de penningmeester. Een back-up van deze bestanden staat op een externe harde schijf.
Wie beschikken, met welk doel, over de bestanden
•

De penningmeester t.b.v. de ledenadministratie en de administratie donateurs, de verzending van de
jaarlijkse contributienota, het verenigingsblad ’t Zwaalfje en de eventuele contacten naar aanleiding
van voorgaande.

•

De secretaris t.b.v. de digitale verzending van het verenigingsblad “t Zwaalfje, mailings t.b.v. vergaderingen,
ledenavonden, excursies en verdere algemene info van b.v. Vogelbescherming Nederland.

•

Alle bestuursleden om uit hoofde van hun taak binnen het bestuur, schriftelijk, per mail of telefonisch contact
op te kunnen nemen met de leden/ donateurs.

•

Een daartoe verantwoordelijk gesteld lid voor het drukken van de adresstickers t.b.v. de verzending/
bezorging van het verenigingsblad ’t Zwaalfje, de jaarlijkse contributienota’s en andere relevante mailings.

Welke gegevens worden gevraagd en vastgelegd
Bij de aanmelding als lid, geeft deze toestemming aan de VWGB voor de vastlegging van de volgende
persoonsgegevens:
•

Aard lidmaatschap: Lid (L) – Gezinslid (G) – Jeugdlid (J) – Donateur (D)

•

Lidnummer: het jaartal van aanmelding gevolgd door een 3-cijferig volgnummer

•

Titel: dhr. – mevr. – fam.

•

Voorletters, voornaam (optioneel), voorvoegsel (indien van toepassing), achternaam

•

Adres, Postcode, woonplaats

•

Telefoonnummer, mobiel of vaste nummer (optioneel voor donateurs)

•

Emailadres (optioneel voor donateurs)

Jeugdleden < 16 jaar
Voor leden jonger dan 16 jaar geeft de ouder of wettelijk vertegenwoordiger toestemming aan de VWGB voor de
vastlegging van de persoonsgegevens, c.q. gebruik en publicatie van foto’s en relevante persoonsgegevens op
vogelwerkgroepberkelland.nl, social media en in ’t Zwaalfje.
Beheer persoonsgegevens
•

Wijzigingen – deze dienen per mail of schriftelijk te worden aangeleverd door het betreffende lid / donateur.

Na het doorvoeren van de wijziging ontvangt men per mail of schriftelijk een bevestiging hiervan.
•

Afmeldingen – deze dienen per mail of schriftelijk te worden aangeleverd door het betreffende lid / donateur.

Na het doorvoeren van de afmelding ontvangt men per mail of schriftelijk een bevestiging hiervan.
•

Bewaren gegevens – m.i.v. de datum beëindiging lidmaatschap / donateurschap worden alle gegevens uit de

actuele ledenadministratie/ administratie donateurs verwijderd. De gegevens over voorgaande jaren blijven t.b.v.
het historisch archief bewaard en opgeslagen.
Vogelwerkgroepberkelland.nl – social media – ‘t Zwaalfje
Op haar internetsite www.vogelwerkgroepberkelland.nl, Facebook en in het verenigingsblad ’t Zwaalfje, plaatst
de VWGB foto’s en eventueel relevante persoonlijke informatie, vallende onder de Europese Privacy Verordening. Deze worden alleen geplaatst na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, schriftelijk of per mail, van de
betreffende perso(o)n(en). Deze laatste kunnen zijn (jeugd)leden, donateurs en derden.
Verstrekking aan derden
Verstrekking van gegevens door de VWGB aan derden vindt alleen plaats na voorafgaande schriftelijke toestemming van het betreffende lid/ donateur.
Inzage
Na ontvangst van een schriftelijk verzoek van een individueel lid of donateur wordt aan hem / haar inzage verleend in de door de VWGB vastgelegde persoonsgegevens.
Bezwaar
Ieder individueel lid of donateur kan bezwaar indienen tegen de wijze waarop de VWGB zijn / haar persoonsgegevens verwerkt. Als hij of zij het niet eens is met de reactie van de VWGB, kan een klacht worden ingediend bij
de “autoriteit persoonsgegevens”.
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