KNNV afdeling Amersfoort e.o.

Op 25 mei 2018 treedt de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG) in werking.
Dit is een verordening, die in 2016 is vastgesteld door de Europese Unie. Bij het in werking
treden van de AVG vervalt de "Wet Bescherming Persoonsgegevens" (WBP) en moet worden
voldaan aan de regelgeving volgens de AVG. Toezicht op naleving wordt gedaan door de
autoriteit persoonsgegevens (AP).
De landelijke vereniging KNNV beheert een ledenlijst met persoonsgegevens van haar leden.
Op grond van de AVG moet het beheer en het gebruik van persoonsgegevens door de
vereniging worden vastgelegd. De landelijke vereniging heeft in het document "KNNV beheer
persoonsgegevens" vastgelegd hoe zij persoonsgegevens beheert. Een en ander is terug te
vinden in de privacy verklaring op de landelijke KNNV website:

https://www.knnv.nl/privacy-verklaring
Daar de KNNV afdeling Amersfoort e.o. een zelfstandige rechtspersoon is, moet de afdeling
zelf ook voldoen aan de eisen, die door de AVG worden gesteld.
Voor zover het de ledenadministratie en het gebruik van de landelijke KNNV website betreft,
wordt verwezen naar het beheer door de landelijke vereniging, dat beschreven is in het
hiervoor genoemde document.
In aansluiting op het beheer en gebruik van de persoonsgegevens voor de ledenadministratie,
gebruikt de KNNV afdeling Amersfoort e.o. een deel van de persoonsgegevens (*) om leden
gewoonlijk via e-mail of, indien dit wordt gewenst of noodzakelijk wordt geacht, via reguliere
post te informeren over onder meer:
a. Nieuws van en activiteiten door de KNNV afdeling Amersfoort e.o.,
b. Nieuws van en activiteiten door derden die, naar de mening van het bestuur, vanuit
de doelstellingen van de afdeling interessant voor haar leden kunnen zijn.
Het e-mail adres wordt ook gebruikt om het afdelingsblad “De Natuurkijker” digitaal naar de
leden te sturen.
Bij het informeren van haar leden via e-mail zal het bestuur zoveel mogelijk gebruik maken
van de faciliteit bcc (blind carbon copy).
Daarnaast beheert de KNNV afdeling Amersfoort e.o. een afdelingswebsite met informatie
voor een breder publiek (zowel leden als niet-leden).
(*)
Dit betreft de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer
en emailadres.
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Op deze afdelingswebsite zullen in principe geen persoonsgegevens van leden worden
vermeld met uitzondering van de persoonsgegevens (alleen naam en e-mail adres) van
bestuursleden en coördinatoren van werkgroepen. Dit om leden en niet-leden de
mogelijkheid te bieden informatie over de afdeling resp. de werkgroepen in te kunnen
winnen.
Leden die een artikel schrijven voor het afdelingsblad “De Natuurkijker” gaan akkoord met het
vermelden van hun naam in het afdelingsblad.
Leden die een bijdrage hebben geleverd aan een onderzoeksproject gaan akkoord met het
vermelden van hun naam in het rapport, indien het project resulteert in de publicatie daarvan.
Leden die dit niet willen, moeten dit expliciet aangeven.
De KNNV afdeling Amersfoort e.o. kent een aantal werkgroepen. Leden die zich hebben
aangemeld bij een werkgroep stemmen er mee in dat hun e-mail adres bij de andere leden
van de werkgroep bekend is. Dit om informatie-uitwisseling tussen de leden van de werkgroep
onderling mogelijk te maken.
Hetzelfde geldt voor leden die zich hebben aangemeld voor een activiteit die door de KNNV
afdeling Amersfoort e.o. wordt georganiseerd, maar die buiten de werkzaamheden van een
specifieke werkgroep vallen, zoals bijvoorbeeld een veldexcursie.
De KNNV afdeling Amersfoort e.o. zal de persoonsgegevens van haar leden met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandelen en niet met derden delen zonder hiervoor expliciete
toestemming van haar leden te hebben verkregen.
Binnen de afdeling Amersfoort e.o. heeft alleen de ledenadministrateur toegang tot alle
beschikbare persoonsgegevens van haar leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester
beschikken allen over een lijst met de namen en e-mail adressen van de leden. De
penningmeester beschikt bovendien over de bankrekeningnummers van de leden, dit om de
status van de contributiebetalingen te kunnen controleren.
Indien persoonsgegevens van leden op desktop, laptop e.d. van voornoemde bestuursleden
zich bevinden, zijn zij verplicht hun desktop, laptop e.d. te beveiligen tegen ongewenste
toegang door derden.

P.S.
Voor werkgroepen die structureel gebruik maken van diensten van vrijwilligers (zijnde niet-KNNV
leden) geldt het volgende:
- Van vrijwilligers worden hooguit de volgende persoonsgegevens opgenomen: voor- en
achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Vrijwilligers moeten
hiervoor wel schriftelijk toestemming hebben verleend
- De persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de vrijwilligers te informeren over nieuws
van / activiteiten door de werkgroep.
- Vrijwilligers, die zich hebben aangemeld bij een werkgroep, stemmen er mee in dat hun e-mail
adres bij de leden én de vrijwilligers van de werkgroep bekend is. Dit om informatieuitwisseling tussen de leden en vrijwilligers van de werkgroep onderling mogelijk te maken.
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Het beheer van de persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep
coördinator. Alleen de werkgroep coördinator heeft toegang tot de persoonsgegevens van de
vrijwilligers.
Vrijwilligers hebben recht op inzage, correctie en/of verwijdering van hun persoonsgegevens.
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden bewaard voor maximaal één jaar nadat de
vrijwilliger haar/zijn medewerking heeft stopgezet.
Indien persoonsgegevens van vrijwilligers zich bevinden op desktop, laptop e.d. van de
werkgroep coördinator, is deze verplicht de desktop, laptop e.d. te beveiligen tegen
ongewenste toegang door derden.
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