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Doel van het bewaren van gegevens;
•
•
•

NAW-gegevens zijn nodig voor het innen van de contributie.
Zijn nodig voor leden om elkaar te kunnen bereiken.
Zijn nodig om informatie over verenigingsactiviteiten te kunnen delen.

Verantwoordelijkheid
De bestuursleden en indien van toepassing de ledenaministrateur zijn beiden verantwoordelijk voor de
bescherming van de persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden bewaard?
In de ledenlijst staan de naam, het e-mailadres, de gemeente van het adres en de door de vereniging zelf
ingedeelde regio van de leden. In de verzendlijst van de secretaris staan de e-mailadressen van de leden.
In een digitaal bestand van ledenadministrateur zitten de ledenkaarten van de leden. Hierop staat naast de
genoemde gegevens:
•
•
•
•
•

De geboortedatum.
Al dan niet werkzaam bij een natuurorganisatie, ecologisch advies bureau of een daarmee
vergelijkbare organisatie, bij welke organisatie men werkt wordt niet gevraagd.
Een item met de ervaring van het lid met vleermuiswerk, bv werk gerelateerd.
Of de cursus “Afhandelig vleermuismeldingen” of andere workshops gevolgd zijn.
Wat het lid van zijn lidmaatschap verwacht

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard. De ledenlijst wordt op de site aangeboden voor
leden. De lijst is alleen door leden op te vragen als zij ingelogd zijn. Alle leden hebben het wachtwoord
gekregen. Nieuwe leden krijgen een wachtwoord bij inschrijving
De bestuursleden en de secretaris hebben toegang tot de persoonsgegevens. De webmaster (tevens
VleGel-lid) plaatst de lijst op de site. Daardoor heeft hij ook toegang tot de lijst voordat die op de site komt.
De persoonsgegevens worden niet aan derde partijen verstrekt. In het aanmeldingsformulier wordt
vermeld hoe de persoonsgegevens worden bewaard. Het aspirant lid gaat door inzending van het formulier
akkoord.
De leden kunnen door een vraag aan de secretaris (die deze vervolgens doorspeelt aan de
ledenadministrateur) of aan de ledenadministrateur hun gegevens laten wijzigen.

