Beleid t.a.v. Algemene Verordening
Gegevensbescherming

1. Inleiding

In dit dossier is vastgelegd hoe de Vereniging Tropische Bossen omgaat met de aan haar
toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en
hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.
Ook is de privacyverklaring van de stichting in dit dossier opgenomen en staat beschreven hoe de
privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting van doen hebben.
In de eerste helft van 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van kracht gegaan. De nieuwe wet is geïntroduceerd door snel veranderende factoren van buiten en
organisatorische veranderingen. Zo speelt bijvoorbeeld de vraag of nieuwe technologie en
gegevensverwerking (big data) zorgen voor steeds grotere privacyrisico’s. In het verlengde hiervan is
de digitale onveiligheid toegenomen. Organisatorisch sorteert de nieuwe wet voor op het
harmoniseren van deze wetgeving binnen Europa (“Vrij verkeer van persoonlijke gegevens binnen
Europa”). Bij al deze veranderingen is het belangrijk dat de rechten (waaronder privacy) van
personen beter worden beschermd.

2. Kader

De AVG is van toepassing op alle vastleggingen van Europese burgers, ook bij niet-Europese
organisaties die binnen de grenzen van Europa opereren. AVG is van toepassing op alle
persoonsgegevens die binnen de EU worden verwerkt, dus ook van niet-Europese burgers.

3. Natuurlijke personen krijgen meer rechten t.a.v. hun persoonlijke
gegevens

De wet voorziet in meer rechten voor de eigenaar van de persoonsgegevens met betrekking op eigen
gegevens. De leden van de VTB hebben daarom recht op rectificatie, persoonsgegeven te wissen
en/of beperking van verwerking van de gegevens, als zij hierom vragen.

4. Organisaties krijgen veel meer verantwoordelijkheden t.a.v. personen
en de overheid

(Europese) Organisaties zijn in het kader van de nieuwe wet verplicht om de procedures en manier
van handelen goed te documenteren. Persoonsgegevens zijn te allen tijde beschermd en afspraken
t.a.v. procedures zijn vastgelegd. Op deze manier is het ook voor de eigenaar van de gegevens
transparant wat de vereniging doet met de gegevens en wie binnen de vereniging welke
verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar gegevens.

5. Veiligheidswaarborging Vereniging Tropische Bossen

Naar aanleiding van de nieuwe wet AVG heeft het bestuur VTB in dit beleidsdocument beschreven
hoe persoonsgegevens zijn vast gelegd en wat er mee wordt gedaan. Tevens zijn schriftelijke
afspraken gemaakt ten aanzien van persoonsgegevens. Het beleid zoals hieronder verwoord, wordt
per direct ingevoerd.
Het bestuur zorgt voor regie op eigen gegevens door expliciet te vragen naar toestemming aan de
betrokkenen om de gegevens te gebruiken. Te allen tijde kan de eigenaar vragen naar verwijdering
van gegevens door dit per email kenbaar te maken op vereniging@tropischebossen.nl. De procedure
die dit mogelijk maakt, is helder en ondubbelzinnig beschreven op de website van de VTB.
De gegevens worden voor de volgende activiteiten gebruikt:
•
•
•
•

Emailverkeer
Netwerkfunctie op de website
Incasso voor het innen van de jaarlijkse contributie
Versturen van het verenigingsblad

De VTB heeft GEEN papieren dossiers met persoonsgegevens. Zij heeft een digitaal archief van de
gegevens welke op een eigen server is geplaatst. Deze server is beveiligd met inlogcode en
wachtwoord.
Om de gegevens te mogen bewaren en te gebruiken voor bovenstaande activiteiten vraagt zij digitaal
toestemming aan de leden. Op deze manier heeft de eigenaar van de gegevens regie over de
gegevens.
In de registratie van persoonsgegevens worden bijzondere categorieën zoals geaardheid,
geloofsovertuiging en afkomst niet geregistreerd.
Beveiliging:
De digitale personeelsgegevens zijn beveiligd met inlog en afgeschermd. In de matrix zijn de
personen aangewezen welke toestemming hebben om de gegevens na in gelogd te zijn te
raadplegen, uitsluitend voor de bovengenoemde activiteiten.
Beveiligingsmatrix:
Leden (met
inlogcode)

Bestuur

Financieel Controller
(Wyb)

Financiële afhandeling
contributie

X

Ѵ

Ѵ

Versturen van ‘hardcopy’
post

X

Website account met
interesse gegevens

Ѵ

Ѵ
Ѵ

Ѵ

Mailinglist (individuele
gegevens)

X

Ѵ

Ѵ

X

Nieuwe leden melden zich aan via het inschrijfformulier op de website
http://www.tropischebossen.nl . De aanmeldingen worden door Wyb Jonker en Quirine Hakkaart
verwerkt in de administratie.
Afmelden als lid kan via de website, waar een formulier kan worden ingevuld om de afmelding
kenbaar te maken. De afmeldingen worden door Wyb Jonker en Quirine Hakkaart verwerkt in de
administratie.
Afmeldingen worden nog 2 jaar in het systeem bewaard. Daarna wordt de betrokkene uit het
systeem verwijderd.
Wanneer onbedoeld persoonsgegevens van leden bij derden komt te liggen (datalek), dan meldt
bestuurslid Mandy Wierenga dit bij Autoriteit Persoonsgegevens. Het bestuurslid Mandy Wierenga is
aangesteld als functionaris gegevensbescherming. Dit houdt in dat wanneer een melding of de indruk
bestaat dat er een datalek zich voordoet, de Autoriteit Persoonsgegevens wordt ingelicht.

6. Privacyverklaring

Vereniging Tropische Bossen legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en
overige gegevens die noodzakelijk zijn het voeren van een efficiënte en effectieve
ledenadministratie. Wij gebruiken specifieke persoonsgegevens (na goedkeuring van de eigenaar)
voor het vervullen van onze netwerkfunctie.
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren,
zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor de verwerking van
incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.
Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk
behandeld.
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen
zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten en het versturen van informatie van
andere leden via de VTB Mailinglist. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen. Adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan onze
website http://www.tropischebossen.nl . U kun zich te allen tijde afmelden als lid van de
vereniging via eerder genoemde website.
Het bestuur heeft besloten dat het aangaan van een verwerkersovereenkomst bij de aantallen
leden die de Vereniging Tropische Bossen heeft een te zwaar middel is. Het ligt in de lijn der
verwachting dat, de partijen waar de VTB mee werkt, niet zitten te wachten op kleine klanten
zoals wij als ze ook nog de uitgebreide administratieve last hebben van het aangaan van een
formele overeenkomst.
Het bestuur is ervan overtuigd dat de volgende bedrijven renommeerde partijen zijn die
zorgvuldig omgaan met de aan hen geleverde bestanden:
-

Ikwilgewooneenwebsite.nl - Robbert-Jan Bruintjes
XXL Webhosting (https://www.xxlwebhosting.nl)
MailmanLists (http://www.mailmanlists.net)

