Privacybeleid Milieu Werkgroep Houten
1. Inleiding
De vereniging Milieu Werkgroep Houten hecht aan de bescherming van de persoonsgegevens van
haar leden. Persoonlijke gegevens worden door de vereniging Milieu Werkgroep Houten dan ook
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De vereniging Milieu Werkgroep Houten houdt zich aan de
eisen die de AVG (de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die per 25 mei 2018
de Wet bescherming persoonsgegevens heeft vervangen). In dit privacy beleid staat beschreven hoe
vereniging Milieu Werkgroep Houten persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt
en bewaart. Ook onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van
gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacy-beleid omvat alle on- en offline systemen waarin
persoonsgegevens voorkomen.
Vereisten verwerking persoonsgegevens voor verenigingen
Vereisten verwerking persoonsgegevens voor verenigingen De AVG stelt eisen aan organisaties die
gegevensbestanden beheren, zoals een ledenadministratie. Deze eisen zijn;
•
•
•
•
•
•

toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens;
juist en nauwkeurig bijhouden van de lidgegevens;
beveiligen van de lidgegevens;
op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidgegevens;
recht op verwijdering van persoonsgegevens
uitsluitend gebruik van de lidgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Conform de AVG is het de vereniging Milieu Werkgroep Houten toegestaan persoonsgegevens te
verwerken; categorie Bijzondere vereisten, vrijgestelde categorieën van verwerkingen (paragraaf 1):
verenigingen, stichtingen en publiekrechtelijke beroepsorganisaties.
Aanvullende vereisten
De vereniging Milieu Werkgroep Houten stelt met dit privacy beleid, naast de wettelijke vereisten,
ook een aantal aanvullende richtlijnen vast voor het verwerken van persoonsgegevens. Het beleid
bevat ook aandachtspunten voor leden, gebruikers, beheerders en ontwerpers van systemen om niet
alleen nu maar ook in de toekomst de privacy te waarborgen.
Systemen
De vereniging Milieu Werkgroep Houten verwerkt persoonsgegevens in de volgende systemen.
- Website
De website beschikt over een formulier, waarop gegevens van nieuwe leden worden ingevuld en
gemaild naar het bestuurslid communicatie. Ook wordt een contactformulier gebruikt, waarbij de
gegevens worden gemaild naar het bestuurslid communicatie. Het beheer van de website ligt bij het
bestuurslid communicatie. Alleen het bestuurslid communicatie heeft inzage in de gegevens van de
mailer. Naast de standaard contactgegevens wordt het IP-adres opgeslagen. De website wordt
gehost bij Ikoula. De hoster heeft kenbaar gemaakt aan welke kwaliteitseisen ze voldoet op
privacygebied. Voor ons is daarmee duidelijk dat de privacy in goede handen is.

- Doorbetalers
De financiële administratie van de vereniging Milieu Werkgroep Houten verwerkt persoonsgegevens
in de debiteuren- en crediteurenadministratie van de vereniging. Voor het realiseren van
automatische machtigingen wordt er gebruik gemaakt van een gratis online tool van Doordraaiers.
De gegevens zijn naam, rekeningnummer, IBAN, BIC en machtigingskenmerk. Met Doorbetalers is
een bewerkersovereenkomst afgesloten.
- Mailchimp
In het nieuwsbriefsysteem Mailchimp worden e-mailadressen opgeslagen die worden gebruikt voor
de verzending van nieuwsbrieven. Met Mailchimp is een bewerkersovereenkomst afgesloten.
- Google Analytics
Met deze applicatie wordt de statistieken van de website bijgehouden. Hierdoor kan de website
worden geoptimaliseerd. Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst afgesloten.

2. Registratie van de persoonsgegevens
De volgende gegevens worden in de ledenadministratie geregistreerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam
Voorletters
Geslacht
Roepnaam
Geboortedatum
Straat
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres
Lid sinds
Bankrekeningnummer
Tenaamstelling bankrekening
Incassomachtiging
Opmerking
Het veld opmerking wordt gebruikt voor diverse opmerkingen, zoals de registratie van
Ereleden of wie de contributie enkele jaren vooruit heeft betaald.

Het veld opmerking wordt gebruikt voor diverse opmerkingen, zoals de registratie van Ereleden
of wie de contributie enkele jaren vooruit heeft betaald. In de gegevens van de
ledenadministratie hebben uitsluitend bestuursleden toegang. Alle gegevens wordt opgeslagen
op de lokale computer van de penningmeester. Ieder lid heeft inzage in de gegevens van zichzelf
en kan deze opvragen via het emailadres: info@milieuwerkgroephouten.nl
Ex-leden worden per 1 januari van elk kalenderjaar (einde lidmaatschap) verwijderd uit de
ledenadministratie.

3. Verstrekken, uitwisselen en gebruiken van persoonsgegevens
Naast strenge privacywetgeving, gelden onderstaande beleidsafspraken rondom het verstrekken van
gegevens.
Wie verwerkt?
Het bestuur maakt gebruik van persoonsgegevens voor het innen van de contributie, de
communicatie en het zoeken van mensen voor activiteiten.
De coördinatoren van de werkgroepen krijgen wanneer iemand interesse heeft getoond in een
activiteit van die werkgroep de individuele gegevens door. De registratie van de werkgroepsleden
valt buiten het zicht van het bestuur. Immers een werkgroep bestaat uit leden en niet-leden. De
ledenlijst van de coördinatoren zien we dan ook als privé-adressenlijst, daar zij geen
verenigingsstructuur kennen.
Externe partijen
Verstrekken van persoonsgegevens, adresgegevens en e-mailadressen van leden van Milieu
Werkgroep Houten aan een externe organisatie (zowel commercieel als non-profit) is niet
toegestaan.

4. Online media
Online communicatie ontbreekt ook binnen vereniging Milieu Werkgroep Houten niet. Naast de vele
voordelen van online media, zijn er ook aandachtspunten, waaronder wetgeving op het gebied van
cookies. Daarnaast is er een disclaimer van toepassing op de online kanalen van vereniging Milieu
Werkgroep Houten.
Berichten verzenden
Vereniging Milieu Werkgroep Houten mag de voor hun lidmaatschap en/of deelname aan activiteiten
relevante informatie, ongevraagd toesturen. Dat kan zowel per mail, post als andere vormen van
communicatie zijn.
OPT-Out
Berichten die via de activiteitenmail worden aangeboden geldt een OPT-Out mogelijkheid. Voor de
Nieuwsbrief en berichten die essentieel zijn voor het lidmaatschap is er geen OPT-Out mogelijkheid.
Activiteitenmail
Personen die zich hebben opgegeven voor de activiteitenmail worden automatisch geregistreerd in
Mailchimp. Uitschrijven is mogelijk. Binnen de vereniging Milieu Werkgroep Houten heeft alleen het
bestuurslid communicatie toegang tot deze database. Deze wordt uitsluitend gebruikt bij incidenten.
Bijvoorbeeld overlijden of klachten.
Een activiteitenmail bevat altijd de volgende informatie:
• Doelgroep waarin de ontvanger zich bevindt
• Afzender (onderdeel van vereniging Milieu Werkgroep Houten)
• Afmeldmogelijkheid – Opt-out
De website heeft een cookiestatement, een disclaimer en een privacy statement. Deze zijn te

raadplegen op de website. De website is voorzien van een cookiemelding.

5. Datalekken
Uiteraard doet vereniging Milieu Werkgroep Houten er alles aan om de in dit document genoemde
persoonsgegevens niet in handen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen
hebben te laten vallen. Gebeurt dit wel, dan spreken we over een datalek. In artikel 34a van de AVGis
sinds 1 januari 2016 geregeld dat als er een datalek plaats vindt dit gemeld moet worden. Er wordt
hier echter met klemtoon gesproken over het lekken van persoonsgegevens als gevolg van
beveiligingsproblemen. Deze datalekken moeten – als ze voldoende ernstig zijnonverwijld worden
gemeld aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), voorheen het CBP.
Procedure datalekken herkennen
Een datalek kan op verschillende manieren herkend worden. Dit kan zijn na een melding van de
internetprovider of door ontdekking van het bestuurslid Communicatie. Ook kan er een melding
komen van een lid.
Datalek website: De website bevat echter weinig gegevens, die regelmatig worden gewist. De
verwachting is dat bij een hack of een lek er weinig gegevens zichtbaar worden.
Datalek E-mail: Het versturen van bulk e-mail niet zijnde bcc wordt beschouwd als een minor datalek.
Datalek anders: Wanneer informatie van de leden in handen komt van derden, is er sprake van een
major datalek
Datalek registratie
Elk datalek wordt geregistreerd en vermeld wat er mee is gebeurd.
Procedure datalekken communiceren
Een datalek van de categorie major wordt gemeld aan de aan de toezichthouder, 72 uur binnen
constatering. De melding hieraan bevat tenminste:
•
•
•
•
•
•

De aard van de inbreuk
De instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen
De aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken
Een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor
de verwerking van de persoonsgegevens
De maatregelen die de organisatie heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen
te verhelpen
Aan het lid
Nadat er een datalek heeft plaatsgevonden en het waarschijnlijk is dat het lek ongunstige
gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van het betrokken lid, dient dit lid een
melding te ontvangen. In deze melding zal tenminste de aard van de inbreuk, de instanties
waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen en de aanbevolen maatregelen
om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken bevatten.

6. Misbruik persoonlijke gegevens
Misbruik voorkomen
Wanneer persoonsgegevens gebruikt worden op een andere manier dan is toegestaan volgens wet
en beleid, dan is er sprake van ongeoorloofd gebruik. Het ongeoorloofd gebruik kan onopzettelijk
zijn, omdat men niet op de hoogte is van de regels. Er kan ook sprake zijn van opzet. In het kader van
dit beleid verstaan we onder het begrip ‘misbruik’ zowel opzettelijk als onopzettelijk ongeoorloofd
gebruik. Misbruik kan leiden tot schade aan personen of de organisatie. We spreken over misbruik,
wanneer:
•
•
•

Een persoon die daartoe niet gerechtigd is gegevens verkrijgt en gaat gebruiken.
Een in principe gerechtigd persoon de gegevens gebruikt voor een ander doel dat (hem) is
toegestaan.
Gegevens gebruikt worden die niet geregistreerd of gebruikt mogen worden.

Om misbruik te voorkomen is het belangrijk dat een aantal maatregelen getroffen worden. Zo is het
belangrijk om beleid op het gebied van privacy en persoonsgegevens te hebben, afspraken te maken
en dit ook duidelijk te communiceren. Duidelijkheid over goed gebruik van gegevens voorkomt in
ieder geval onopzettelijk misbruik.
Controle
In onze ledenadministratie kunnen alleen bestuursleden bij de gegevens. Inzage in de details van de
boekhouding is mogelijk door leden van de kascommissie t.b.v. controle van de jaarrekening.
Misbruik melden
Wanneer iemand een vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van persoonsgegevens
binnen de vereniging Milieu Werkgroep Houten, dient dit gemeld te worden bij het bestuur, zodat er
waar nodig maatregelen getroffen kunnen worden. Het bestuur maakt hiervan gewag in haar
verslagen.

7. Vragen en klachten
Voor een klacht of melding kun je bij de vereniging Milieu Werkgroep Houten terecht. Van elke
melding zullen we de nodige gegevens registreren. Daardoor kunnen we tijdens behandeling contact
houden met degene die contact met ons heeft openomen.
Bij elke melding zullen we proberen te achterhalen:
•
•
•
•
•

Waar de gebruikte gegevens vandaan komen
Wat er met de gegevens is gebeurd
Wie er betrokken is
Of er schade is ontstaan en hoe die zoveel mogelijk te herstellen is
en dit de klager mededelen

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 augustus 2018

