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Jouw privacy is voor de Vogelwacht Uffelte e.o. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de Vogelwacht Uffelte e.o. doen met informatie
die we over jou te weten komen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met onze
ledenadministratie.
Afsluiten van een lidmaatschap.
Wanneer je bij ons lid wordt, leggen we je gegevens vast in onze ledenadministratie bij
Boekhouden.nl
Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

Persoonsgegeven

Doel

Innen van de contributie en
NAW gegevens

communicatiedoeleinden (b.v.
nieuwsbrief)

Soortgelijke gegevens zoals
telefoonnummer(s), mailadressen,

communicatie en attendering

lidnummer

Bank gegevens, incasso en factuur
gegevens

Inschrijf/uitschrijfdatum

Innen van de contributie
Verwerken facturen

Wettelijke grondslag

Uitvoeren
overeenkomst

Uitvoeren
overeenkomst

Uitvoeren
overeenkomst

Gerechtvaardigd
belang

Lid van een werkgroep

Organisatie en communicatie

Uitvoeren

veldwerk

overeenkomst

Deze gegevens hebben wij nodig om je lidmaatschap vast te leggen in onze ledenadministratie,
waardoor wij de contributies kunnen innen en registreren. Ook gebruiken we je gegevens om met
je te kunnen communiceren. Wij bewaren deze informatie tot één jaar nadat jouw lidmaatschap is
opgezegd.
Gebruik van onze website

Met onze website proberen wij u een beeld te geven van wat onze vereniging doet. Wij
informeren je over onze werkgroepen en hun activiteiten en de excursies en de lezingen die wij
organiseren. Ook kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief, reageren op nieuwsberichten en meer
informatie vragen via het contactformulier.Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

Gegeven

Doel

Grondslag

Foutanalyse

Gerechtvaardigd belang

Bezoek aan de website:

IP-adres

Cookies

Foutanalyse en opslag
voorkeuren

Gerechtvaardigd belang

Contact- en reactieformulieren:

Mailadres

Naam

Communicatie en
identificatie

Identificatie

Gerechtvaardigd belang

Gerechtvaardigd belang

Alle gegevens die we van jou hebben opgeslagen op de website, bijvoorbeeld doordat je hebt
gereageerd onder een nieuwsbericht, kun je via [dit formulier] inzien en laten anonimiseren.
Indien anonimiseren niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat je een reactie hebt ondertekend met je

echte naam, zullen we de reactie in het geheel verwijderen. Gegevens verzonden via het
contactformulier worden via email verstuurd en worden niet op de website opgeslagen.
Nieuwsbrief
Wij sturen je als lid periodiek een nieuwsbrief. Geïnteresseerden die zich hiervoor aanmelden
kunnen deze ook in hun mailbox verwachten. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en
informatie over onze vereniging en wetenswaardigheden over de natuur en de vogels. Voor de
nieuwsbrief gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegeven Doel

Mailadres

Naam en
lidnummer

Grondslag

Marketing en communicatie Gerechtvaardigd belang

Identificatie

Gerechtvaardigd belang

Jouw e-mailadres wordt als lid automatisch toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefabonnees. Je
kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het toesturen van deze nieuwsbrief. De nieuwsbrief
bevat een link waarmee je je kunt afmelden of je gegevens kunt aanpassen, deze link vind je
onderaan elke nieuwsbrief. Wij bewaren deze informatie tot één jaar nadat jouw abonnement is
opgezegd. Hier hebben wij een legitiem belang bij, want via de digitale nieuwsbrief kunnen we
beter vertellen wat er in de vereniging gebeurt en een aanzienlijke kostenbesparing maken op
drukwerk.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierna genoemde partners, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen
voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn
(bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Partner

Doel

Grondslag

E-Boekhouden.nl

ledenadministratie

Uitvoering overeenkomst

Cookies
Onze website gebruikt cookies, kleine bestandjes waar informatie in opgeslagen kan worden. Dit
kan bijvoorbeeld gebruikt worden om jouw persoonlijke voorkeuren op te slaan, of te zorgen dat
een gebruiker niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. Doordat cookies lokaal worden opgeslagen,
blijven deze gegevens bestaan tot het volgende websitebezoek of tot je ze verwijdert. Deze cookies
zorgen er dus voor dat je onze website zo optimaal mogelijk gebruikt.
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding over het gebruik van
cookies. Bij gebruik van de website gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met het gebruik van de
bijbehorende cookies. Omdat we geen advertenties plaatsen gebruiken we slechts de
noodzakelijke cookies, onder andere ook om video’s van Youtube te kunnen plaatsen op de site. Je
kunt desondanks via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige
onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.
Gegevens van websitebezoek
Op onze website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren
en om het rendement van online verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten
van Google of andere (commerciële) doeleinden. De informatie die Google verzamelt wordt
geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen,
nemen wij de volgende maatregelen:

•

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en

wachtwoord
•

Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van

de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
•

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee

alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je jouw
persoonsgegevens invoert

Locatiegegevens
Wij maken geen enkel gebruik van locatiegegevens.
Privacy Officer
Wij hebben geen Privacy Officer aangesteld. Het bestuur is verantwoordelijk voor de privacy
binnen onze organisatie. Iedere bestuursvergadering staat Privacy op de agenda van het bestuur
en periodiek evalueren wij ons privacybeleid.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Bij wijzigingen van interne of externe aard die invloed hebben op onze goede zorg voor jouw
privacy, dan passen wij natuurlijk onze werkwijzen en/of de privacyverklaring aan. Let dus altijd op
de datum hierboven en kijk of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook
apart aan te kondigen.Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact
met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:

•

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

•

inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

•

het laten corrigeren van fouten

•

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

•

intrekken van toestemming

•

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van
de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Indien je een klacht hebt dan kun je dat melden bij onderstaand adres. Als je vindt dat wij jou niet
op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.
Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

