Nederlandse Orchideeën Vereniging (NOV) –AVG privacy beleid
(24-11-2018 ALV vastgesteld)
Gegevens NOV:
Nederlandse Orchideeën Vereniging
Gevestigd op de Leidseweg 568 te Voorschoten
KvK 40477655
Artikel 1
De NOV heeft een privacy beleid geformuleerd en geïmplementeerd op basis van de AVG dd 25 mei 2018.
Artikel 2.
Het NOV –AVG privacy beleid zal onder haar leden via de website en verwijzing in het clubblad en nieuwsbrief
bekend gemaakt worden zodra dit officieel is vastgesteld. Het beleid is voor ieder lid en toekomstig lid in te zien
op de website van de NOV of opvraagbaar bij het bestuur.
Artikel 3
De NOV gebruikt persoonsgegevens voor de uitoefening van haar verenigingsdoel: Het bevorderen van de kennis
van haar leden omtrent het kweken, de cultuurverbetering en de bescherming van alle soorten orchideeën te
bevorderen.






Het samenstellen, publiceren en rondsturen van het verenigingsblad, nieuwsbrief en andere informatieve
berichten of activiteiten zoals bijeenkomsten via schriftelijke en digitale media.
Ledenadministratie en alle daarvan afgeleide handelingen zoals facturatie, ledenlijst en sprekerslijsten.
Voor het opzetten van overleg tussen leden en werkgroepen waaronder telefonisch, schriftelijk of digitaal
contact.
Voor het toegang geven tot beperkt toegankelijke informatie voor niet leden.
Gegevens die door een persoon zelf of bedrijf aangeleverd worden en gebruikt worden voor het plaatsen
van advertenties, aankondigingen, artikelen en dergelijke in ons verenigingsblad, nieuwsbrief of digitale
media.

Artikel 4
Het bestuur van de NOV is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonlijke gegevens van haar leden
volgens de eisen daartoe gesteld in de AVG.
Artikel 5
Een nieuw NOV-lid verleent, met het indienen van zijn inschrijfformulier, evenals niet-leden die zich inschrijven
voor een van de digitale media van de NOV, schriftelijk toestemming aan de NOV zijn persoonsgegevens, te

verzamelen en te gebruiken en te beschermen conform de eisen gesteld in de AVG. Deze toestemmingsverklaring
betreft de volgende persoonlijke gegevens, zover van toepassing:














Datum begin en einde lidmaatschap
Naam, voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-Mailadres
Bankrekeningnummer
Eventueel machtigingsformulier t.b.v. automatische afschrijving van de contributie
Eventueel handtekening
Beeldmateriaal al dan niet met personen daarop.
Audio materiaal
Inlognaam of schuilnaam of alternatieve namen waaronder men op de digitale media anoniem wil
acteren.

Bijzondere persoonsgegevens doen zich voor in het geval van bestuursleden, dat betreft dan : een kopie paspoort.
Voor het verzamelen en publiceren van beeldmateriaal en of persoonsgegevens voor de website of het
verenigingsblad wordt toestemming gevraagd middels het toestemmingsformulier van de vereniging.
Artikel 6
De NOV kent 3 aan de AGV gerelateerde gegevensbestanden.
Gegevens bestemd voor de (financiële) administratie en daarvan afgeleide handelingen worden beheerd door de
penningmeester/ledenadministratie. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het NOV-AVG
persoonsgegevensregister op een speciaal daartoe ingerichte beschermde pc. Deze gegevens worden gebruikt
voor de gebruikelijke financiële handelingen als lidmaatschapsgelden, schuldregistratie en betalingen. Als wel het
toezenden van het verenigingsblad of andere vereniging gerelateerde informatie of activiteit.
Gegevens die gerelateerd zijn aan het samenstellen van het verenigingsblad, nieuwsbrief en artikelen. Deze
worden beheerd door de redactie op een daartoe ingerichte pc of server. Deze gegevens worden, zover
noodzakelijk of aangeleverd, gebruikt voor het samenstellen van de inhoud en publiceren van het verenigingsblad
en of nieuwsbrief, artikelen of andere informatie uitwisseling.
Gegevens die gerelateerd zijn aan het gebruik om toegang te verlenen tot en gebruikmaken van onze digitale
media en diensten. Deze worden beheerd en gebruikt door de webmaster en zijn commissie leden.
Artikel 7

Het Administratieve NOV-AVG persoonsgegevensregister wordt beheerd door de
penningmeester/ledenadministratie van de NOV die voorzitter en secretaris van de NOV tot het gebruik
mandateert.
Het Redactionele NOV AVG persoonsregister wordt beheerd door de hoofdredacteur. Die zijn commissie leden
kan mandateren. De penningmeester heeft op aanvraag ook toegang tot deze gegevens.
Het Digitale NOV AVG persoonsgegevensregister wordt beheerd door de webmaster die ICT commissie leden kan
mandateren. De penningmeester heeft op aanvraag ook toegang tot deze gegevens.
Indien nodig kunnen algemene gedeelde gegevens tussen deze 3 bestanden en beheerders uitgewisseld worden
indien deze veranderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan veranderende e-mail adressen.
Artikel 8
Elk lid kan te allen tijde bij de betreffende NOV AVG-beheerder zijn persoonsgegevens inzien en laten corrigeren
Artikel 9
Persoonsgegevens zullen niet zomaar aan leden of derden verstrekt worden tenzij daar toestemming voor is
gegeven door de betreffende persoon. Een ledenlijst met daarop voor- en achternaam, adres, telefoonnummer
en e-mailadres is daarom niet via de website toegankelijk voor leden.
Een uitzondering hierop kan een situatie zijn waarbij wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens aan te leveren aan
daartoe bevoegd gezag.
Artikel 10a
De NOV biedt haar leden en derden toegang tot een discussieforum of ander platform waarop gegevens en
informatie vrijelijk gedeeld kunnen worden. Daarmee bestaat de kans dat er naar persoonsgegevens te herleiden
berichten door een NOV-lid of derde op dit forum geplaatst worden. Hiervoor kan de NOV niet aansprakelijk
gehouden worden.
Artikel 10b
De NOV maakt op haar eigen digitale media en website geen gebruik van tracking cookies of vergelijkbare
technieken.
De NOV doet niet aan profilering en neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken
die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Artikel 11

Indien derden NOV-persoonsgegevens willen gebruiken kan dit alleen na expliciete toestemming van de leden en
op basis van een overeenkomst gesloten tussen de NOV en die derde partij.
Artikel 12
12.1
In geval van persoonsgegevenslekkage uit de NOV persoonsgegevensbestanden meldt de
ontdekker dit direct aan het NOV bestuur. Deze onderneemt actie naar de betreffende
gegevensbeheerders en stelt met hen alles in het werk om verdere persoonsgegevenslekkage en schade
te voorkomen.
12.2
Het bestuur van de NOV kan besluiten persoonsgegevenslekkage-schade te verhalen op de
lekkage-veroorzaker. De NOV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte schade.
12.3

Van een persoonsgegevenslekkage wordt een rapport opgesteld en in het NOV-archief bewaard.

Artikel 13. Klacht
Wij zetten ons in om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd
wijzigen tegen te gaan. Iedere betrokkene (NOV-leden en NOV-bestuursleden) heeft het recht om bij (vermoeden
van) het niet naleven van het door de NOV geformuleerde privacy beleid een klacht in te dienen bij de het
bestuur van de NOV en of de Autoriteit Persoonsgegevens.
Artikel 14

Bewaar termijn gegevens

De NOV gebruikt de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je
gegevens verzameld worden. Afhankelijk van de reden van opzegging, worden alle gegevens (gedeeltelijk)
verwijderd met uitzondering in geval van openstaande schulden of royement en die gegevens nodig voor het
passief in stand houden van een voormalig leden register, als zaken welke voortvloeien uit een eventuele
wettelijke verplichting. Deze gegevens zullen op een later tijdstip verwijderd worden zodra zij hun relevantie en of
bruikbaarheid verliezen, zulks ter beoordeling van het bestuur.
Gegevens welke samenhangen met publicatie in het verenigingsblad, artikelen, nieuwsbrieven of publicatie in
onze digitale media kunnen met terugwerkende kracht niet verwijderd worden. De op deze wijze gebruikte
gegevens blijven ook voor toekomstig gebruik beschikbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de naamsvermelding
van een auteur bij of uitspraken in een artikel.
Artikel 15

Wijziging en inzien gegevens

De verleende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan te allen tijden worden ingetrokken
door de betrokkenen, Dit kan in het uiterste geval betekenen dat het lidmaatschap effectief is opgezegd.
Intrekking kan alleen plaatsvinden op de hieronder vermelde wijze tenzij er sprake is van overlijden (of een
andere onvoorziene uitzonderingssituatie).

Als persoon kun je altijd een verzoek indienen tot inzage, correctie of overdraagbaarheid of intrekking
verwerking. Dit dient schriftelijk te gebeuren door het aanschrijven van de penningmeester of secretaris van het
bestuur. Overdraagbaarheid betekent in dit geval dat we gegevens van jouw mogen overdragen aan een door
jouw genoemde organisatie of persoon. We reageren op een zo kort mogelijke termijn.
Om zeker te zijn dat het verzoek van jouw afkomstig is, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen Maak in deze kopie je [pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers
onder aan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart, dit ter bescherming van je privacy.
Artikel 16

Persoonsgegevens beveiliging

De NOV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Computers waar
gegevens op bewaard worden zijn voorzien van beveiligingssoftware welke regelmatig geüpdatet wordt. Als u
echter het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen voor misbruik, neem dan
contact op met het secretariaat.
Artikel 17

Integriteit

Bestuursleden en of leden die betrokken zijn bij bestuurstaken, de realisatie van het tijdschrift, de website,
nieuwsbrief of andere digitale media zullen een integriteitsverklaring ondertekenen.
Binnen onze vereniging worden de persoonsgegevens bewaard en verwerkt door de bij de taak betrokken
(bestuurs-, redactie-, ict commissie) leden. Het is de verantwoordelijkheid van deze leden om hun computers
afdoende beveiligd te hebben.
Wanneer een van de hierboven genoemde leden zijn verenigingstaak beëindigd zal deze per ommegaande alle in
zijn bezit zijnde persoonsgegevens overdragen aan het bestuur en deze verwijderen van zijn privé computer en
andere persoonlijke digitale (opslag) media. Tenzij het openbare beschikbare informatie betreft.
Artikel 18
Wanneer er een beveiligingsincident plaatsvindt dat leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde
verstrekking/toegang van persoonsgegevens dan is er mogelijk sprake van een datalek. Indien dit het geval is zal
het bestuur dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Artikel 19
Op het moment dat de ledenvergadering het privacy beleid heeft vastgesteld gaan wij er vanuit dat alle
bestaande leden zich automatisch in dit beleid conformeren. Dit om onnodige administratieve belasting te

voorkomen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen leden dit binnen 2 maanden kenbaar maken en zullen wij
hun vragen een persoonlijke toestemmingsformulier toezenden.
Nieuwe leden die zich aanmelden na 24-11-2018, verklaren zich automatisch akkoord met het vastgestelde AGV
privacy beleid van de NOV.

Het NOV – AGV privacy beleid is vastgesteld door het NOV-bestuur en geaccordeerd door de algemene leden
vergadering leden
Waaronder op het moment van vaststellen:
Rob Hendriks, voorzitter
Herman ter Borch, secretaris
Nel van der Meer, penningmeester
Annemiek Nagtegaal en Irving Sol, bestuurslid
Gerard de Puit, webmaster
Gab van Winkel, hoofdredacteur.
Datum en plaats: Utrecht 24-11- 2018
Het NOV – AGV privacy beleid treedt in werking op 24-11-2018

