
Privacybeleid/verklaring

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt 
omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom ze en wij hier voor u uiteen hoe wij met uw 
persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hee .
Hee  u vragen naar aanleiding van het lezen van deze regels, stel uw vraag dan aan onze
penningmeester per e-mail: penningmeester@latv-denatuurvriend.nl

 Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in 
Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.

 De vereniging draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging 
van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen 
wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens 
alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

 Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en 
het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.

 Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door uw passief of ac ef verstrekte gegevens.
 U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te 

laten corrigeren.
 Voor algemene informa e over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit

Persoonsgegevens.
 De vereniging spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze ui ngen 

goedkeuring hebben verleend aan deze ui ngen. Indien u hierover opmerkingen of klachten 
hebt, dan kunt u deze per e-mail sturen naar: penningmeester@latv-denatuurvriend.nl.

  .  De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in bovengenoemde regels.

In onderstaand verwerkingsregister kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u 
verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen

8



VERWERKINGSREGISTER

# Welk gegeven Voor wie Waarvoor Grondslag Bewaartermij
n

1 Naam Penningmeester Uitvoering lidmaatschap Aanmelding *1

Penningmeester Financiële zaken Aanmelding *1

Redacteur Clubblad Aanmelding *1

Webmaster Website toegang Aanmelding *1

Webmaster Ledenlijst Toestemming *3

Redacteur Nieuwsbrief (Laposta) Toestemming *3

NBAT Relatienummer (keuringen) *4 *2

NBAT Bondsblad *4 *2

2 Adres Penningmeester Uitvoering lidmaatschap Aanmelding *1
Penningmeester Financiële zaken Aanmelding *1

NBAT Relatienummer (keuringen) *4 *2

NBAT Bondsblad *4 *2

3 Woonplaats Penningmeester Uitvoering lidmaatschap Aanmelding *1
Penningmeester Financiële zaken Aanmelding *1

Webmaster Ledenlijst Toestemming *3

NBAT Relatienummer (keuringen) *4 *2

NBAT Bondsblad *4 *2

4 Aanhef Penningmeester Uitvoering lidmaatschap Aanmelding *1
Penningmeester Financiële zaken Aanmelding *1

Redacteur Clubblad Aanmelding *1

5 Geboortedatum Penningmeester Uitvoering lidmaatschap Aanmelding *1
Penningmeester Financiële zaken Aanmelding *1

Penningmeester Clubstatistiek Aanmelding *1

6 Persoonsafbeelding Webmaster Ledenlijst Toestemming *3

Webmaster Keuringsuitslag Toestemming *3

Redacteur Clubblad Toestemming *3

7 E-mailadres Penningmeester Uitvoering lidmaatschap Aanmelding *1
Webmaster Website-toegang Aanmelding *1

Redacteur Nieuwsbrief (Laposta)/ clubblad Aanmelding *1

Penningmeester Financiële zaken Aanmelding *1

Webmaster Ledenlijst Toestemming *3

8 Telefoonnummer Penningmeester Uitvoering lidmaatschap Aanmelding *1
Penningmeester Financiële zaken Aanmelding *1

Webmaster Ledenlijst Toestemming *3

Calamiteiten 
coördinator

Calamiteiten Toestemming *3

9 Rekeningnummer Penningmeester Uitvoering lidmaatschap Aanmelding *1

Penningmeester Financiële zaken Aanmelding *1
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Bewaartermijn *1 Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar 

daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 

jaar.

*2 Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

*3 Zolang de toestemming niet is ingetrokken.

Opmerkingen *4 Afhankelijk van een gemaakte of te maken keuze.
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