Privacy verklaring van de Nederlandse Geologische Vereniging NGV

Onderstaand deelt de NGV mee welke maatregelen de NGV in verband met de ”Algemene
Verordening Gegevensbescherming” (Verordening van het Europese Parlement en de Raad nr
2016/679 van 27 april 2016) (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht wordt, hebben getroffen, of
zullen gaan treffen om uw privacy te waarborgen en uw gegevens te beschermen, en hoe en
waarvoor de NGV uw gegevens gebruikt.
De belangrijkste punten van het privacybeleid van de NGV zijn:
De NGV heeft één database met ledengegevens en verstrekt geen gegevens aan derden
•
zonder toestemming, behalve de verzendlijst aan de drukker voor verzending van G&H
De NGV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
•
waarvoor we deze persoonsgegevens van u hebben gekregen. De NGV verwerkt ook niet
meer persoonsgegevens dan nodig is om u van dienst te kunnen zijn.
De NGV registreert en verwerkt persoonsgegeven in de ledenadministratie. Uit het ledenbestand
worden bij gelegenheid lijsten opgemaakt die gebruikt worden voor verdere verwerking, bv bij
evenementen van de NGV en het versturen van Grondboor en Hamer.
1) Ledenadministratie. De ledenadministratie heeft een lijst van gegevens van u als lid, zoals u
die heeft verstrekt ten tijde van het ingaan van het lidmaatschap.
Deze gegevens zijn uw IBAN bankrekening, de zgn NAW gegevens, uw geboortedatum,
incassomachtigings-kenmerken en uw telefoonnummer. Deze gegevens worden bijgehouden
in een versleuteld bestand. Leden hebben recht op inzage van hun gegevens die de NGV
beheert.
2) De ledenadministratie verstrekt per gelegenheid aan bestuursleden een uittreksel van deze
gegevens, te gebruiken op een evenement van de NGV, bv. op themadagen, de ALV,
excursies, NGV cursusdagen en het versturen van een nieuwsbrief en/of rondschrijven.
Onderaan iedere nieuwsbrief/rondschrijven vind u een link waarmee u zich kunt uitschrijven
van de nieuwsbrief. De NGV zal voor ieder evenement alleen de noodzakelijke gegevens
(zoals naam, lidnummer, woonplaats, telefoonnummer) verwerken. Zodra het evenement is
afgelopen zullen de verstrekte bestanden verwijderd worden.
3) Voor het verzenden van Grondboor en Hamer en Staringia wordt aan de drukker/uitgever
telkens een up-to-date lijst met adresgegevens (NAW) en lidnummers verstrekt, die na
verzending verwijderd wordt.
4) De ledenadministratie verstrekt aan de penningmeester een lijst van gegevens noodzakelijk
voor het innen van de contributie, via email, aanschrijven of incasso. Deze gegevens bevatten
informatie zoals IBAN rekeningnummers, geboortedata, NAW gegevens, telefoonnummers en
incassomachtigings-kenmerken.
Deze lijsten worden in een versleuteld databestand bijgehouden. Voor de incasso en/of het
versturen van rekeningen via email/post gebruikt de penningmeester het online
boekhoudprogramma e-boekhouden.nl. Dat maakt gebruik van een ledenlijst die versleuteld is
en alleen toegankelijk is via naam en paswoord. e-boekhouden heeft al een AVG verklaring
afgegeven dat zij ‘AVG bestendig’ zijn.
Buiten deze gegevens bescherming zijn er ook aangescherpte regels voor portretten, zoals
groepsfotos gedurende evenementen en fotos van bv de fossielenbeurs in Ede waarop
personen herkenbaar voorkomen. Dat geldt vooral social media en websites. De NGV zal na
25 mei 2018 bij ieder evenement vragen of de NGV gebruik mag maken van uw portret, door
bij inschrijving daarvoor toestemming te vragen. Voor portretten gemaakt voor 25 mei is nog
niet alles duidelijk.
De afdelingen van de NGV zijn zelfstandig en zullen voor hun eigen ledenlijsten passende
maatregelen treffen.

