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Privacy-verklaring KNNV Drechtsteden 
 

1 Algemeen 
In deze verklaring geeft het bestuur aan hoe zij omgaat met 
persoonsgegevens van leden, donateurs en cursisten. 
De persoonsgegevens waar wij mee werken zijn aan ons verstrekt door de 
leden, donateurs en cursisten. 
 

2  Welke gegevens registreren en gebruiken we: 
Voor- en achternaam  
Geboortedatum 
Geslacht 
Lid vanaf… 
Adresgegevens 
Telefoonnummers 
E-mailadres  
 

3 Doel van de registratie 
Om als Vereniging KNNV Drechtsteden en lid en/of donateur van deze 
vereniging te kunnen functioneren is communicatie noodzakelijk. 
Communicatie tussen bestuur, werkgroepen en leden, donateurs over, voor 
de Vereniging relevante zaken, is noodzakelijk om als vereniging te 
functioneren. Het betreft dus het eigen gebruik door de Vereniging in het 
belang van de Vereniging en de dienstverlening aan de leden, donateurs en 
cursisten 
 

4 Communicatie - media 
Om adequaat te kunnen communiceren, maken wij gebruik van de volgende 
media: 

 Nieuwsbrieven,  
 Post 
 Elektronische berichtgeving zoals e-mails, app ’s etc. 
 Telefoon 

 

5 Delen met derden 
In principe worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden.  
Delen van persoonsgegevens vindt alleen plaats wanneer er een wettelijke 
verplichting is en wanneer het in het belang van de Vereniging en of leden is, 
zoals het afsluiten van een Vrijwilligersverzekering. In dergelijke specifieke 
gevallen worden gegevens gedeeld met bijvoorbeeld de 
verzekeringsmaatschappij. 
 

6 Financiële gegevens 
De financiële administratie is belegd bij de penningmeester van KNNV 
Drechtsteden. 
De bankgegevens zijn noodzakelijk i.v.m. innen contributie, donaties en 
cursusgelden. Deze gegevens zijn aan KNNV Drechtsteden verstrekt door de 
leden, donateurs en cursisten en worden enkel ingezet om contributies, 
donaties en cursusgelden te innen. 
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7 Bewaren van gegevens 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om 
de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Na beëindiging 
van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens verwijderd uit het 
adressenbestand. De gegevens van oud-leden worden nog 7 jaar bewaard in 
het bestand oud-leden.  
 
 

8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering kunt u naar het 
bestuur sturen. Het bestuur kan bij een verzoek vragen om een 
identiteitsbewijs. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk op uw verzoek 
reageren. 
 

9 Beveiligen 
Gegevens kunnen digitaal en in sommige gevallen als hard-copy bewaard 
worden. Beide wijzen van bewaren gebeuren uiteraard zorgvuldig  
De KNNV Drechtsteden neemt de bescherming van uw gegevens serieus. 
Zorgvuldigheid is zowel bij digitaal als in hard-copy bewaarde gegevens ons 
uitgangspunt. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. 
 
 

10 Klachten 
Klachten met betrekking tot de privacy kunnen gestuurd worden aan het 
bestuur van de KNNV Drechtsteden. Mocht de actie van het bestuur voor u 
onvoldoende zijn dan kunt u zich wenden tot de:  
Autoriteit Persoonsgegevens 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 
 
 

11 Evaluatie 
Het bestuur besteedt in het jaarverslag aandacht aan de privacy. Iedere drie 
jaar (Of zoveel eerder als noodzakelijk) evalueert het bestuur het privacy 
beleid, wat kan leiden tot aanpassing.  
 
 


