
Privacy beleid 
 
In het voorjaar van 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevens (AVG) van kracht 
geworden. Ook de Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland 
(SVN) is gehouden aan deze wetgeving. De SVN is een Vereniging van lid-organisaties 
– meest Vogelwerkgroepen – waarbij de privacy van gegevens van individuele personen 
al geheel geregeld is of zou moeten zijn binnen de lid-organisaties zelf. Het is echter 
mogelijk dat in de toekomst ook individuele personen lid worden van de SVN. In 
onderstaand overzicht leest u hoe de Vereniging eventuele privacy gevoelige informatie 
beschermt en welke maatregelen zijn getroffen om aan de AVG te voldoen.  
 

Gebruik van uw gegevens 
Om onze Vereniging te kunnen laten functioneren en te besturen, gebruiken wij bepaalde 
gegevens van u. Dit kunnen persoonlijke gegevens betreffen bijvoorbeeld uw naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze gegevens krijgen wij van u bij uw 
aanmelding als lid. 
 
Met welk doel verwerken wij uw gegevens 
Wij verwerken uw gegevens om de Vereniging goed te kunnen laten functioneren, te besturen 
en de leden- en financiële administratie van de vereniging uit te voeren, bijvoorbeeld om u te  
informeren over verenigingszaken en activiteiten, en om uw contributie te kunnen innen. 
 

Wilt u weten welke van uw gegevens wij verwerken 
U hebt het recht om de Vereniging te vragen inzage in uw persoonsgegevens te geven (tenzij de 
Vereniging op grond van de AVG niet verplicht is om de inzage te geven) en om uw gegevens te 
laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Ziet u dat de gegevens niet juist zijn of ontbreekt 
er informatie? Laat het ons weten, dan passen we de gegevens aan. 
 

Wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken 
U kunt ons vragen om uw gegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken, bijvoorbeeld 
als u geen prijs stelt op een eventuele digitale nieuwsbrief. Stuur dan een mail aan de 
Webmaster of een briefje aan de secretaris, dan zorgen we daarvoor. We hebben uw gegevens 
natuurlijk wel nodig om u te informeren over verenigingsactiviteiten zoals de algemene 
ledenvergadering of het innen van de contributie. 
 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt 
Een aantal personen met een rol binnen de Vereniging krijgt in principe toegang tot uw 
gegevens, de ‘Leden administrateur’, de ‘Financiële administrateur’, de Secretaris en de 
‘Webmaster’, verantwoordelijk voor de juiste inhoud en autorisaties van onze website. Leden 



van de Kascommissie kunnen inzage vragen in de ledengegevens bij de uitvoering van de 
boekencontroles, de ‘Ledenadministrateur’ en/of de Secretaris kan de gegevens gebruiken voor 
het maken van uitnodigingen. De functionarissen binnen de Vereniging die de gegevens 
gebruiken hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 
 

Hoelang bewaren wij uw gegevens 
Wij verzamelen uw gegevens zolang we ze nodig hebben voor de hierboven genoemde doelen. 
Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, verwijderen wij de gegevens. Dat is bijvoorbeeld 
het geval wanneer het lidmaatschap is opgezegd en er aan de financiële verplichtingen is 
voldaan. Langer bewaren van de gegevens doen we alleen als de persoonsgegevens nood-
zakelijk zijn om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen. 
 

Links naar andere websites 
Op onze website staan (als service) een aantal links naar websites of e-mailadressen van 
organisaties. Als u daarop klikt, wordt de website van die andere organisatie geopend. Zodra u 
op de website van een van die organisaties bent, is het privacy beleid van die organisatie van 
toepassing. 
 

Beveiliging 
Uw gegevens worden door ons goed beveiligd tegen diefstal of ander onrechtmatig gebruik. Wij 
hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren 
raken, gestolen worden of door derden buiten de vereniging worden bekeken. Wij verwerken 
geen persoonsgegevens die wij niet nodig hebben. Wij hebben beleid en processen ontwikkeld 
om uw gegevens alleen te gebruiken en te bewaren voor zover dat nodig is. 
 
Het Bestuur. 


