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Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Orchideeënvereniging Kring Arnhem en Omstreken 
 
Orchideeënvereniging Kring Arnhem en Omstreken  
KvK 40123742, arnhemse.orch.kring@hotmail.nl 
 
Datum: 09-05-2018 
 
1 Verzamelen persoonsgegevens 

Binnen onze vereniging worden de volgende persoonsgegevens verzameld: 
1.1 Persoonsgegevens voor de ledenadministratie 

 Naam 
 Adres 
 E-mailadres 
 Telefoonnummer 

 
1.2 Persoonsgegevens voor de AVG-administratie 

 Naam 
 Handtekening 

 
1.3 Persoonsgegevens voor de financiële administratie 

 Bankgegevens 
 Naam 

 
1.4 Beeldmateriaal en persoonsgegevens voor de website of het kringblad 

 Naam  
 Beeldmateriaal met daarop personen in beeld 

 
1.5 Persoonsgegevens van externe partijen 

 Naam 
 E-mailadres 
 Telefoonnummers 
 Beeldmateriaal 

 
 
2 Gebruik persoonsgegevens 

2.1 De persoonsgegevens die verzameld worden ten behoeve van de ledenadministratie 
zijn alleen bekend bij de secretaris en penningmeester en worden alleen gebruikt voor: 

 de ledenlijst voor ledenadministratie 
 Het rondsturen van informatiemails binnen de vereniging met betrekking tot 

orchideeënactiviteiten en verenigingsavonden 
 Het rondsturen van het kringblad onder de eigen verenigingsleden 
 Overleg met het bestuur over ledenaantallen 

 
2.2 De persoonsgegevens die verzameld worden ten behoeve van de AVG-administratie 
zijn alleen bekend bij de secretaris en worden alleen gebruikt voor: 

 De AVG-administratie 
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2.3 De persoonsgegevens die ten behoeve van de financiële administratie verzameld 
worden zijn alleen bekend bij de penningmeester en zullen alleen gebruikt worden door 
de penningmeester ten behoeve van het voldoen van lidmaatschapsgelden of het 
terugbetalen van eventuele schulden van de vereniging. 
 
2.4 Voor het verzamelen en publiceren van beeldmateriaal en/of persoonsgegevens voor 
de website of het ledenboekje wordt toestemming gevraagd middels het 
toestemmingsformulier van de vereniging.  
 
2.5 Gegevens van externe personen zoals vragen door niet-leden of leden van andere 
vereniging zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van het contact met deze persoon. 
Eventueel verkregen beeldmateriaal van hen zal ook alleen na exclusieve toestemming 
voor publicatie worden gebruikt.  
 
2.6 Persoonsgegevens zullen niet zomaar aan leden of derden verstrekt worden tenzij 
daar toestemming voor is gegeven door de desbetreffende persoon. 
 

 
3 Toestemming gebruik persoonsgegevens 

3.1 Als bestuur zullen wij toestemming vragen voor het gebruik van persoonsgegevens 
middels het toestemmingsformulier van de vereniging betreffende de volgende 
gegevens: 

 Gebruik van de volgende persoonsgegevens voor de ledenadministratie: 

 Naam 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 
 Gebruik van de volgende persoonsgegevens voor de AVG-administratie: 

 Naam 

 Handtekening 
 Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van de informatiemail en 

kringblad 
 Het verwerken van persoonsgegevens en/of betalingsgegevens (dat kan zijn 

betalingen in contanten of via bankrekening) voor de financiële administratie 
 Het maken van foto’s van de betrokken persoon op kringactiviteiten 
 Het publiceren van naam en/of foto’s van de betrokken persoon op de website 
 Het publiceren van naam en/of foto’s van de betrokken persoon in het 

kringblad 
 

3.2 De op het toestemmingsformulier verleende toestemming voor het verwerken van 
persoonsgegevens kan ten alle tijden worden ingetrokken door de betrokkene.  
 
3.3 De persoon waarvan persoonsgegevens bij ons bekend zijn kan altijd een verzoek 
indienen tot inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens via het e-mailadres 
arnhemse.orch.kring@hotmail.nl en heeft het recht om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
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4 Bewaartermijn 
4.1 Na het beëindigen van het lidmaatschap zullen de persoonsgegevens uiterlijk binnen 
een jaar worden verwijderd uit de ledenadministratie en van de website. 

 
 

5 Beveiliging 
5.0 Bestuursleden en/of leden die betrokken zijn bij bestuurstaken en/of de productie 
van de website en/of het kringblad zullen een integriteitsverklaring ondertekenen. 
 
5.1 Binnen onze vereniging worden de persoonsgegevens bewaard en verwerkt door de 
bij de taak betrokken (bestuurs)leden (secretaris, penningmeester, kringblad maker, 
websitebouwer, etc.). Het is de verantwoordelijkheid van deze (bestuurs)leden om hun 
computers up-to date te hebben betreffende anti-virus software en wachtwoorden. 

 
 
5.2 Gegevens (moeten) worden bewaard op beveiligde externe hardeschijven en/in of 
een cloud. 
 
5.3 Wachtwoorden van verenigingsaccounts zullen elke 2 maanden worden gewijzigd: 

 Verenigingse-mailaccount 
 Verenigingswebsite 
 

5.4 Wanneer een (bestuurs)lid zijn verenigingstaak beëindigd zullen alle 
persoonsgegevens binnen een 6 maanden overgedragen worden naar het bestuur en 
verwijderd van de persoonlijke computer van het bestuurslid. 
 
5.5 Wanneer er een beveiligingsincident plaatsvindt die leidt tot vernietiging, verlies, 
wijziging of ongeoorloofde verstrekking/toegang van persoonsgegevens dan is er 
mogelijk sprake van een datalek. Dit zal het bestuur melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  


