
PPPPRIVACYPROTOCOLRIVACYPROTOCOLRIVACYPROTOCOLRIVACYPROTOCOL    van Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE)van Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE)van Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE)van Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE)            

    

InleidingInleidingInleidingInleiding    

De Algemene Wet GegevensbeschermingAlgemene Wet GegevensbeschermingAlgemene Wet GegevensbeschermingAlgemene Wet Gegevensbescherming (=AVG) gaat in op 25 mei 2018. Deze nieuwe regels gelden in 

de gehele Europese voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Onder een persoonsgegeven 

wordt verstaan elk gegeven dat kan leiden tot de identificatie van een natuurlijke persoon. Stichting 

Tussen Vecht en Eem verwerkt persoonsgegevens van  

A. haar donateurs;  

B. bestuursleden van aangesloten organisaties; 

C. bestuursleden van de eigen organisatie.      

    

1. Bedrijfsgegevens TVE1. Bedrijfsgegevens TVE1. Bedrijfsgegevens TVE1. Bedrijfsgegevens TVE    

Stichting Tussen Vecht en Eem, p/a de secretaris 

Julianalaan 10, 

1412 GS NAARDEN 

Inschrijving bij de kamer van Koophandel onder nummer: 41192749 

    

2. Doel van de gegevensvastlegging2. Doel van de gegevensvastlegging2. Doel van de gegevensvastlegging2. Doel van de gegevensvastlegging    

TVE verzamelt persoonsgegevens van donateurs en bestuursleden om 

a. een persoon te registreren als donateur, resp. bestuurslid; 

b. de betaling van de contributie te administreren en bij niet-tijdige betaling herinneringen te versturen (A 

en B); 

c. tijdschriften te versturen (alleen A); 

d. digitale berichten te verzenden, zoals uitnodigingen voor vergaderingen (alleen B), open dagen, 

lezingen, tentoonstellingen, excursies en eventueel nieuwsbrieven. 

    

3. Welke gegevens worden vastgelegd?3. Welke gegevens worden vastgelegd?3. Welke gegevens worden vastgelegd?3. Welke gegevens worden vastgelegd?    

Van elke donateur en bestuurslid worden de volgende gegevens vastgelegd: 

a. donateursnummer (alleen A); 

b. aanheftitel, zoals de heer, mevrouw; 

c. naam  (voorletters, eventueel tussenvoegsel en achternaam); 

d. adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats); 

e. emailadres, indien de donateur of het bestuurslid dit heeft doorgegeven; 

f. telefoonnummer (alleen B) 

g. betaling contributie (bedrag en datum ontvangst, van A en B en ook rekeningnummer van B). 

 

4. Hoe worden persoonsgegevens vastgelegd?4. Hoe worden persoonsgegevens vastgelegd?4. Hoe worden persoonsgegevens vastgelegd?4. Hoe worden persoonsgegevens vastgelegd? 

De persoonsgegevens worden verzameld in Excelbestanden.  

Het Excelbestand van donateurs wordt opgesteld en geactualiseerd door de penningmeester.  

Deze gegevens worden indien nodig alleen gedeeld met de andere bestuursleden.  

De gegevens staan op de pc van de penningmeester. Ca. vier maal per jaar wordt een backup van de 

donateursbestanden gemaakt. 

Donateurs met emailadressen staan daarnaast ook geregistreerd met hun naam en emailadres in het 

Google-account van TVE. 

 

Het Excelbestand  van bestuursleden wordt opgesteld en geactualiseerd door de secretaris.  

Deze gegevens worden indien nodig alleen gedeeld met de andere bestuursleden.  

De gegevens staan op de pc van de secretaris. Ca. vier maal per jaar wordt een backup van de bestanden 

van bestuursleden gemaakt (B en C). 

De pc’s zijn beveiligd met een wachtwoord en maken geen deel uit van een netwerk. 



 

    

5555. Aan wie worden gegevens doorgegeven?. Aan wie worden gegevens doorgegeven?. Aan wie worden gegevens doorgegeven?. Aan wie worden gegevens doorgegeven?    

Donateursgegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van de drukker, die belast is met 

het drukken van etiketten en verzenden van de tijdschriften. Drukkerij J. Bout & zonen uit Huizen, 

ontvangt vier maal per jaar alleen gegevens als naam en adres. Met de drukker wordt een 

verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin het volgende wordt vastgelegd: 

a. Het drukken van etiketten en het versturen van tijdschriften of incidenteel het versturen van 

begeleidende brieven vindt plaats na opdracht van TVE;  

b. De drukker mag de geleverde persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken;  

c. Personen in dienst van de drukker hebben geheimhoudingsplicht;  

d. De drukker mag de werkzaamheden niet aan een ander (een ‘subverwerker’) uitbesteden zonder 

voorafgaande toestemming van het bestuur;  

e. De aangeleverde gegevens dienen uiterlijk drie maanden na ontvangst te worden gewist. 

    

6666. Hoe lang worden de gegevens bewaard?. Hoe lang worden de gegevens bewaard?. Hoe lang worden de gegevens bewaard?. Hoe lang worden de gegevens bewaard?    

De Excelbestanden van donateurs en bestuursleden worden op jaarbasis gearchiveerd en in een archief 

bewaard voor historische en statistische doeleinden.  

Donateurs worden direct na het jaar van opzegging verwijderd uit het Google-account. 

 

7777. Recht van inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens. Recht van inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens. Recht van inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens. Recht van inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens    

Indien een donateur/ bestuurslid wenst geïnformeerd te worden over de manier waarop hij geregistreerd 

staat bij TVE, een correctie wil doorgeven of zich wil afmelden als donateur/bestuurslid, kan hij een 

verzoek daartoe indienen via de rubriek “Organisatie” op de website of schriftelijk bij de penningmeester 

(A) of de secretaris (B en C).  

Personen die geen prijs meer stellen op digitale berichten, kunnen ook op deze wijze verzoeken hun 

emailadres te verwijderen. 

 

8. Procedure melden datalekken8. Procedure melden datalekken8. Procedure melden datalekken8. Procedure melden datalekken    

Indien er sprake is van een datalek door toedoen van een bestuurslid of vrijwilliger van TVE, wordt dit 

gemeld bij voorzitter en secretaris van TVE. De secretaris meldt het datalek, indien zodanig dat melding 

vereist is, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

    

9999. Website. Website. Website. Website    

Bij bezoek aan de website van TVE worden geen cookies geplaatst. 

Webpagina’s met aanmeldformulieren zijn in het kader van de AVG voorzien van een SSL Certificaat.  

TVE heeft met hosting provider Webreus B.V. een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

 

10. Bekendmaking en wijzigingen10. Bekendmaking en wijzigingen10. Bekendmaking en wijzigingen10. Bekendmaking en wijzigingen    

Het Privacyprotocol van TVE wordt via de eigen website via de rubriek “Organisatie“ bekend gemaakt. 

Ook toekomstige wijzigingen worden aldus bekend gemaakt. 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van TVE van 28 augustus 2018.    


