Vogelwerkgroep Texel
Privacyreglement
Algemeen
De Vogelwerkgroep Texel hecht veel waarde aan de privacy van haar leden en gaat daarom zorgvuldig
met de door u verstrekte persoonsgegevens om. In dit document is het privacybeleid van onze vereniging
vastgelegd. Hierin staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden. Dit
reglement hebben wij gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese
Unie.
Onze uitgangspunten bij dit beleid luiden als volgt:
- uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit reglement;
- verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt;
- wij vragen om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als deze gebruikt worden
voor andere doelen dan in dit reglement genoemd;
- wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen;
- wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, akte of reglement
- wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij willen u hierop wijzen en deze
respecteren.
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, nog vragen hebt of contact met
ons wilt opnemen dan kunt u zich richten tot de voorzitter van de VWG Texel, Lieuwe Dijksen.
Email: voorzitter@vwgtexel

Opslag en verwerking van gegevens
Uw persoonsgegevens worden door de Vogelwerkgroep Texel verwerkt ter uitvoering van de
doelstellingen in onze statuten:
- Het bestuderen en bekijken van in het wild levende vogels en hun gedragingen en het beleven van
genoegen daarvan te bevorderen;
- Het leveren van een bijdrage aan behoud, herstel en bescherming van vogels en vogelpopulaties en hun

leefgebieden op Texel en in voorkomende gevallen ook daarbuiten;
- Het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de kennis over vogels en vogelpopulaties.
De VWG Texel probeert dit te bereiken door:
- Het organiseren van excursies en lezingen;
- Het organiseren van of meewerken aan tellingen of andere vormen van onderzoek, waaronder
ringactiviteiten;
- Te trachten het beleid van de overheid en andere instanties te beïnvloeden, in overeenstemming met
haar doel;
- Het zoveel mogelijk afwenden van gevaren die de in het wild levende vogels bedreigen.
- Bij het publiek belangstelling te kweken voor haar doel;
- Het uitgeven van een verenigingsorgaan en
- Het nemen van alle wettelijke maatregelen die naar het oordeel van het bestuur voor het doel van de
vereniging bevorderlijk zijn.
Voor de uitvoering van deze doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:
- naam, adres, woonplaats, telefoon, email, ingangsdatum lidmaatschap, eventueel gezinslid.
- bankgegevens (o.a. voor automatische incasso).
Via deze gegevens wordt u periodiek geïnformeerd over o.a. excursies en lezingen, tellingen en het ringen
van vogels. Ook worden uw adresgegevens gebruikt voor de jaarlijkse toezending van Vogels Op Texel
(VOT, voorheen Ornithologisch Jaarverslag) en 4 maal per jaar de Skor (via de mail dan wel bezorgd).

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
- technische/fysieke: een firewall, een virusscanner en een afgesloten ruimte voor het archief;
- accounts, die met sterke wachtwoorden beschermd zijn, met name voor de pc, het boekhoudpakket en de
bank inlog.

Sociale media
Wij kunnen gegevens en foto’s van personen die deelnemen aan activiteiten van onze vereniging op de
interne en externe media (bijv. website of Facebook) plaatsen. Dit zal echter niet plaatsvinden wanneer
betrokkene daarom schriftelijk of per email een verzoek indient bij de voorzitter/secretaris van de
vereniging. De plaatsing van deze gegevens of beelden op de website of op sociale media zal daarna
ongedaan worden gemaakt.

Verstrekking in- en extern
De gegevens die u aan ons geeft kunnen worden gebruikt door de leden van het bestuur, de coördinator en
de bezorgers van de Skor en VOT, alsmede door leden van de werkgroepen van de vereniging. Het is hen
niet toegestaan om persoonsgegevens waarover zij beschikken met derden te delen. Indien een
bestuurslid, coördinator en de bezorgers van de Skor en VOT, of een lid van een werkgroep aftreedt, is
hij/zij verplicht om de persoonsgegevens van de leden te vernietigen.
Wij delen uw gegevens niet met derden voor commerciële doeleinden. Verder zullen wij uw gegevens
niet aan externe partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan
is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk
geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij verplicht deze gegevens af te geven.
Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hiervoor schriftelijk toestemming
geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen indien de
ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
Bewaartermijn
De Vogelwerkgroep Texel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na beëindiging van het lidmaatschap
worden de persoonsgegevens nog 12 maanden bewaard.
De wettelijke bewaartermijnen voor de (financiële) administratie worden nageleefd.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben, voor
zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling. Verder heeft u het recht om tegen een verwerking
bezwaar te maken en het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te krijgen. Een verzoek hiertoe
kunt u indienen bij de voorzitter van het bestuur: voorzitter@vwgtexel.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover met
ons contact op te nemen. Komen wij hier samen niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), de toezichthoudende autoriteit
op het gebied van privacy.
Informatie
Nieuwe leden zullen door het bestuur of in opdracht van het bestuur op de hoogte worden gebracht van dit
privacy beleid door verwijzing naar onze internetpagina www.vwgtexel.nl/. Op onze website is het
privacyreglement integraal te vinden.

