Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o.

PROCEDURE BESCHERMING GEGEVENS VAN LEDEN
INLEIDING
Op 25 mei 2018 is de Europese privacywet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) van kracht geworden. De bedoeling van deze wet is dat personen
onder andere het recht krijgen invloed uit te oefenen op de verwerking van hun gegevens.
Ook onze vereniging heeft met deze wet te maken omdat wij immers gegevens van onze
leden in onze administratie opslaan. Het bestuur van onze vereniging is verantwoordelijk
voor de gegevens die wij van onze leden hebben.
GEGEVENS VAN LEDEN
Voor de doelstelling van onze vereniging beschikken wij graag over persoonsgegevens van
onze leden. Deze persoonsgegevens zijn nodig om onze leden te informeren over zaken die
het open landschap van Kaag en Braassem e.o. bedreigen en hoe het bestuur van onze
vereniging daarmee om gaat.
De persoonsgegevens die wij daarvoor van elk lid nodig hebben zijn:
- Naam
- Straat met huisnummer, postcode en woonplaats
- e-mailadres
- en veelal het telefoonnummer.
Voorts ten behoeve van onze financiële administratie: de door het lid verstrekte financiële
bijdrage.
BEVOEGDHEID GEGEVENSVERWERKING
Voor verwerking en gebruik van de gegevens van onze leden zijn bevoegd:
- Voorzitter en secretaris: Naam, straat met huisnummer, postcode en woonplaats,
e-mailadres en telefoonnummer.
- Voorzitter en penningmeester: Naam en financiële bijdrage
- Pen- Woordvoerder, in voorkomende gevallen en eerst na toestemming van de voorzitter:
Naam, straat met huisnummer, postcode en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
VERWERKING VAN GEGEVENS EN WAARBORGEN DAARVAN
De secretaris legt de gegevens van leden vast in een ledenlijst. De ledenlijst wordt gemaakt
in een programma van een bekende en betrouwbare softwareleverancier.
Na elke wijziging in het ledenbestand wordt er een back-up gemaakt. Het gegevensbestand
wordt beschermd tegen invloeden van buiten.
De voorzitter krijgt - op zijn verzoek - de ledenlijst. Ook daarvan wordt een back-up gemaakt
.
VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN
Gegevens van leden worden zonder toestemming van leden niet aan derden verstrekt, tenzij
onze vereniging daartoe verplicht is op grond van wet of rechtelijke uitspraak.

[Geef tekst op]
BEWAREN VAN GEGEVENS
De gegevens van de leden worden bewaard tot een jaar na hun lidmaatschap.
IN WERKINGTREDING VAN DEZE PROCEDURE
Deze procedure treedt in werking onmiddellijk na besluitvorming door het bestuur van de
vereniging.
INFORMATIE AAN LEDEN EN AAN DERDEN OVER DEZE PROCEDURE
Onmiddellijk na het in werking treden van deze procedure:
- worden de leden geïnformeerd over de AVG middels een bulletin waarbij deze
procedure als bijlage wordt toegevoegd.
- wordt deze procedure op de website van onze vereniging geplaatst.
- wordt deze procedure bij aanmelding van een nieuw lid aan dat nieuwe lid toegezonden.
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