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Inleiding
"De Vogelvriend" Hasselt hecht veel waarde aan een goede bescherming
van persoonsgegevens. In dit privacybeleid vindt u informatie over hoe wij met
persoonsgegevens van onze bonds- verenigings-leden, donateurs en anderen
omgaan.
Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van deze
persoonsgegevens.
We gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en doen
er alles aan om de privacy van de betrokkenen te waarborgen. Hierbij houdt
"De Vogelvriend" Hasselt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat:
• Persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden voor het doel waarvoor ze
zijn verstrekt. Deze doelen en de bijbehorende typen persoonsgegevens
zijn beschreven in dit privacybeleid.
• Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Wij uitdrukkelijke toestemming aan de betrokkene zullen vragen als dat
nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens.
• Wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
hebben genomen om de veiligheid van de persoonsgegevens te
waarborgen.
• Wij geen persoonsgegevens delen met derde partijen, tenzij dit (1) nodig
is voor de uitvoering van het doel waarvoor ze zijn verstrekt of (2) als hier
een wettelijke verplichting voor is.
• Wij de rechten van de betrokkenen respecteren en hen hierop wijzen in
dit privacybeleid.
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Verwerking van persoonsgegevens

1.1 Persoonsgegevens van leden
Als vereniging verwerkt "De Vogelvriend" Hasselt persoonsgegevens van
leden. Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Het bijhouden van de ledenadministratie
• Het bijhouden van de financiële administratie en het innen van
contributie, inschrijving tentoonstelling, ringenbestellingen of een andere
reden voor financiële betaling.
• Communicatie met de leden over uitjes, uitnodigingen ledenavonden
en eventuele andere activiteiten.
• Het organiseren van acties en andere activiteiten van de vereniging
• Het lidmaatschap van de NBvV
• Voor de ringenbestelling van cultuurvogels(citus-vogels) een BSN nummer.
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van leden voor
bovenstaande doeleinden is de lidmaatschapsovereenkomst. Het gaat hierbij
om de volgende typen persoonsgegevens:
• NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN
• Geboortedatum
• Data aanmelding lidmaatschappen
Deze persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de periode van het
lidmaatschap en daarna alleen nog in de financiële administratie voor een
periode van maximaal zeven jaar.
1.1.1 Bepalingen m.b.t. beeldmateriaal
"De Vogelvriend" Hasselt heeft als vogelvereniging belang bij regionale
bekendheid voor het werven van leden. Ook heeft "De Vogelvriend" Hasselt
belang bij de promotie van een openbaar toegankelijke activiteit georganiseerd
door de vereniging.
Bij het promoten van de vereniging of haar activiteiten kan "De Vogelvriend"
Hasselt gebruik maken van beeldmateriaal waar leden op te zien zijn,
en waarbij dus persoonsgegevens worden verwerkt. De grondslag van deze
verwerking is het, zoals in de vorige alinea beschreven, gerechtvaardigd belang
dat "De Vogelvriend" Hasselt heeft bij de publicatie van dit beeldmateriaal. In
alle gevallen zal "De Vogelvriend" Hasselt bij publicatie van beeldmateriaal
een afweging maken tussen de privacy van de betrokkenen en het belang van
de vereniging.
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1.2 Persoonsgegevens van donateurs (indien van toepassing)
Van alle donateurs van "De Vogelvriend" Hasselt, worden persoonsgegevens
verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Het bijhouden van de donateursadministratie
• Het bijhouden van de financiële administratie en het innen van donaties
• Communicatie met de donateurs over activiteiten van de verenigingDe
grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van donateurs voor
bovenstaande doeleinden is de donateursschapsovereenkomst. Het gaat hierbij
om de volgende typen persoonsgegevens:
• NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN
• Data aanmelding donateursschap
Deze persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de periode van het
donateursschap en daarna alleen nog in de financiële administratie voor een
periode van maximaal zeven jaar.
1.3 Persoonsgegevens van klanten
Deze paragraaf is van toepassing op betrokkenen die geen lid zijn van de
vereniging, maar waar wij wel persoonsgegevens van verwerken omdat ze via
een door "De Vogelvriend" Hasselt georganiseerde actie een overeenkomst
sluiten met ons. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende
doeleinden:
• Het leveren van producten/diensten aan de betrokkene
• Communicatie met de betrokkene over de geleverde producten/diensten
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkenen
voor bovenstaande doeleinden is de overeenkomst die met de betrokkene
gesloten wordt voor het leveren van de producten/diensten. De volgende
persoonsgegevens kunnen hiervoor verwerkt worden:
• NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• IBAN
Deze persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de periode waarin de
overeenkomst
wordt uitgevoerd en daarna alleen nog in de financiële administratie voor een
periode van maximaal zeven jaar.
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1.4 Persoonsgegevens van sponsoren
Deze paragraaf is van toepassing op betrokkenen die geen lid zijn van de
vereniging, maar waar wij wel persoonsgegevens van verwerken omdat ze via
een door "De Vogelvriend" Hasselt georganiseerde actie een overeenkomst
sluiten met ons. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende
doeleinden:
• Het leveren van een advertentie voor het TT-boekje
• Communicatie met de betrokkene over de geleverde advertentie
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkenen
voor bovenstaande doeleinden is de overeenkomst die met de betrokkene
gesloten wordt voor het leveren van de producten/diensten. De volgende
persoonsgegevens kunnen hiervoor verwerkt worden:
• NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• IBAN
Deze persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de periode waarin de
overeenkomst
wordt uitgevoerd en daarna alleen nog in de financiële administratie voor een
periode van maximaal zeven jaar.
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Delen van persoonsgegevens met derden
"De Vogelvriend" Hasselt deelt nooit persoonsgegevens met derde partijen,
behalve in de volgende gevallen:
• Het delen noodzakelijk is voor de uitvoering van een in dit privacybeleid
beschreven doel.
• Het delen wettelijk verplicht is.
• De betrokkene hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Wij gebruiken onder andere derde partijen voor:
• Het versturen van e-mail
• Het bijhouden van de financiële administratie
"De Vogelvriend" Hasselt geeft nooit persoonsgegevens aan derde partijen
waarbij wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met derde
partijen maken wij door middel van een verwerkersovereenkomst afspraken
om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.
3
Rechten van betrokkenen
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben alle
betrokkenen waarvan "De Vogelvriend" Hasselt persoonsgegevens verwerkt de
volgende rechten:
• Het recht op inzage
• Het recht op correctie van persoonsgegevens
• Het recht op verwijdering van persoonsgegevens
• Het recht op beperking van verwerking van persoonsgegevens
• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van
persoonsgegevens
• Het recht om persoonsgegevens te laten overdragen.
"De Vogelvriend" Hasselt is wettelijk verplicht om met voldoende zekerheid
vast te stellen dat degene die het verzoek doet, ook daadwerkelijk de
betrokkene is. Daarom kunnen wij de betrokkene vragen zich te legitimeren
voordat wij e.e.a. van bovenstaande verzoeken uitvoeren.
Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van een uitdrukkelijk
toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene altijd het recht om
deze toestemming in te trekken.
Iedere betrokkene kan bij de secretaris van "De Vogelvriend" Hasselt een
verzoek indienen om gebruik te maken van e.e.a. van bovengenoemde rechten.
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3.1 Klachten
Indien een betrokkene een klacht heeft over de verwerking van
persoonsgegevens, dan kan de betrokkene contact met ons opnemen.
Daarnaast heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
4
Contactgegevens
"De Vogelvriend" Hasselt
p.a. Teugel 8, 8061 MR Hasselt
E-mail: secretaris@vogelvriendhasselt.nl
5
Over dit privacybeleid
Dit document geeft informatie over hoe "De Vogelvriend" Hasselt met
persoonsgegevens omgaat. Dit document kan gewijzigd worden als onze
verwerking van persoonsgegevens of wet-/regelgeving verandert. Deze versie
is door bestuur goedgekeurd op 03 september 2019.
De meeste recente versie is binnenkort te vinden op onze website.
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