Privacybeleid van de vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld (OBW)
Datum: 13 november 2018
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking getreden. Deze is gebaseerd op de Europese privacywet geldt voor bedrijven en
organisaties die persoonsgegevens vastleggen. In dit document geeft het bestuur aan hoe zij
omgaat met de privacyregels.
Vastlegging van gegevens
Het bestuur van de vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld (OBW) legt de
volgende gegevens van leden vast:
Naam
Adres
Woonplaats
E-mailadres
Bankrekeningnummer
OBW heeft een ledenaantal dat beneden de grens ligt van de verplichting een functionaris
gegevensbescherming aan te stellen.

Omgaan met gegevens binnen de vereniging
Doel van het vastleggen van deze gegevens is het mogelijk maken van communicatie met
leden en voor het innen van de jaarlijkse contributie.
Het bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en vier leden van het bestuur,
hebben toegang tot deze gegevens. De voorzitter en secretaris hebben het recht om de
gegevens te wijzigen.
De leden van de kascontrolecommissie hebben expliciet inzage in gegevens omtrent de
jaarrekening van de vereniging.

Externe organisaties
OBW heeft een externe organisatie die persoonsgegevens van een deel van de leden verwerkt.
Dit is Staatsbosbeheer die beheerder is van het Westzijderveld. Zij legt gegevens vast van de
leden van OBW die actief zijn als vrijwilliger op de natuurwerkochtenden die Staatsbosbeheer
in samenwerking met OBW organiseert.

Maatregelen ter borging van de privacy van leden en derden
Bij diverse activiteiten van OBW, zoals het maandelijks werken in het veld,
symposia/congressen, de actie Skoon Skip en dergelijke worden foto’s gemaakt. Deze worden
verzonden naar de deelnemers en geplaatst op de website. Voorafgaand aan de activiteit wordt
aan de deelnemers gevraagd of zij bezwaar hebben tegen het verspreiden van de foto’s onder
de deelnemers en het publiceren van de foto’s op de website. Deelnemers die aangeven hier
bezwaar tegen te hebben worden niet gefotografeerd tijdens de activiteit.
Bij de aanmelding van nieuwe leden wordt in de welkomstbrief gevraagd schriftelijk aan te
geven of zij instemmen met het publiceren van hun naam als nieuw lid in het eerstvolgende
bulletin van de vereniging. Van leden die aangeven hier niet mee in te stemmen wordt de
naam niet gepubliceerd.

