Vereniging Veluwse Geslachten
Opgericht: 29 november 1975. Gevestigd te Barneveld.
Contact: secretaris@veluwsegeslachten.nl

Privacyreglement
Het bestuur van de Vereniging Veluwse Geslachten (hierna te noemen VVG) wil dat de
VVG-leden een juiste en veilige omgang met hun persoonsgegevens door de VVG als
vanzelfsprekend kunnen beschouwen. Om voor haar leden aan te geven op welke
manier de VVG omgaat met hun persoonsgegevens is dit privacyreglement opgesteld.
Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de VVG van haar
leden verwerkt.
Een lidmaatschap van de VVG is niet mogelijk zonder de VVG in staat te stellen
persoonsgegevens te verwerken. Door lid te worden en/of te blijven van de VVG wordt het lid
geacht uitdrukkelijk toestemming te hebben gegeven om de door hem/haar verstrekte
persoonsgegevens in lijn met dit privacyreglement te verwerken.
Welke persoonsgegevens van haar leden gebruikt de VVG?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot de persoon.
De VVG gebruikt en verwerkt voor zover beschikbaar/van toepassing de volgende gegevens:
a Voornaam en/of voorletters, achternaam, geboortedatum en geslacht;
b Adresgegevens, eventueel postadres en e-mailadres(sen);
c Telefoonnummer(s) en bankrekeningnummer(s);
d Data van contributiebetaling en wijze van betaling of inning;
e Ingangsdatum lidmaatschap en bijzondere gegevens, zoals erelidmaatschap.
De onder a. t/m e. bedoelde persoonsgegevens liggen vast in het ledenadministratiesysteem
van de vereniging. Dit is een goed beveiligd elektronisch systeem waarin persoonsgegevens
adequaat zijn opgeslagen.
Verder gebruikt en verwerkt de VVG foto’s en ander beeldmateriaal waarop leden kunnen
zijn afgebeeld en daarvoor schriftelijk toestemming hebben verleend.
Voor welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?
De VVG legt de onder a. t/m e. bedoelde persoonsgegevens vast en bestuur en
eindredacteur verwerken deze voor de verenigingsactiviteiten, zoals:
 De financiële en ledenadministratie;
 Het factureren en innen van de contributie;
 Het organiseren van ledenbijeenkomsten;
 Het bijhouden van deelverzamelingen zoals van vrijwilligers, werkgroepen en dergelijke;
 Het versturen van het verenigingstijdschrift Veluwse Geslachten en/of andere
nieuwsuitingen of informatie van de vereniging;
 Het benaderen van individuele leden over zaken die de vereniging of deze leden
aangaan.
Foto’s en ander beeldmateriaal worden, gegeven de doelstelling van de vereniging, voor
uiteenlopende doeleinden binnen en buiten de vereniging gebruikt, getoond en/of
gepubliceerd en waarvoor, na de invoering van de AVG, de afgebeelden schriftelijk
toestemming hebben verleend dan wel tijdens de vergadering hebben ingestemd.
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Bewaren van persoonsgegevens.
Foto’s en ander beeldmateriaal worden voor onbepaalde duur bewaard.
De VVG bewaart de onder a. t/m e. bedoelde persoonsgegevens gedurende de duur van het
lidmaatschap tot maximaal een jaar na de beëindiging van dit lidmaatschap. Voor het
bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.
Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap of deelname aan verenigingsactiviteiten worden
daarnaast in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische
informatie juist te kunnen samenstellen.
Verstrekking persoonsgegevens aan derden.
Voor vermelding van namen of afbeeldingen in Veluwse Geslachten, op de VVG-website of
op andere digitale communicatiemedia van de VVG streeft het bestuur c.q. de redactie er
vanaf de invoering van dit privacyreglement naar om een lid hiervoor eerst nadrukkelijk
toestemming te vragen.
De VVG verstrekt in ieder geval geen persoonsgegevens van haar leden aan derden
wanneer het gaat om commerciële of marketingdoeleinden.
De VVG kan persoonsgegevens wel delen met derden voor zover dit noodzakelijk is in
verband met het lidmaatschap, voor de behartiging van een verenigingsbelang, of om te
voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op de vereniging rust.
Met bedrijven, die persoonsgegevens verwerken in opdracht van de VVG, wordt een
verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van de ledengegevens. De VVG blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekt de VVG persoonsgegevens van haar
leden aan andere derden uitsluitend met nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de
betreffende personen.
Inzien, aanvullen, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.
Leden hebben altijd het recht om bij de VVG op te vragen welke persoonsgegevens de VVG
van haar of hem verwerkt of heeft verwerkt. Daarnaast is het mogelijk die gegevens te laten
aanvullen, wijzigen of verwijderen. Leden hebben het recht om hun eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun
persoonsgegevens, voor zover deze gegevens niet essentieel zijn voor het bestaan van het
lidmaatschap.
Een verzoek tot inzage, aanvulling, wijziging, verwijdering of gegevensoverdracht van
persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar tegen de
verwerking van persoonsgegevens kan bij de secretaris van de vereniging worden
ingediend.
De VVG zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op een verzoek
reageren.
Indien een lid van mening is dat de VVG, dan wel de toezichthouder daarvan, in gebreke is
bij het beheer en/of de bewerking van haar of zijn persoonsgegevens kan hierover een klacht
worden ingediend bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact.
De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming en daarmee toezichthouder en
contactpersoon van de vereniging. De penningmeester is de bewerker van de
ledenadministratie.
2

Graaf van Lyndenlaan 59
3771 JB Barneveld

E secretaris@veluwsegeslachten.nl
I www.veluwsegeslachten.nl

T 06-81913232
K Kvk 40120010

