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Privacybeleid Nederlandse Kuipplantenvereninging 
 
De huidige privacywetgeving is tot stand gekomen in een periode toen internet nog een vorm van 
science fiction was.  
In de algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) is de bescherming van onze privacy 
aangepast aan onze digitale omgeving. Bovendien geldt de AVG voor alle landen die deel uitmaken 
van de Europese Unie.   
De AVG voegt aan de met betrekking tot onze persoonsgegevens al bestaande rechten op 
- inzage, 
- rectificatie, 
- beperking van de verwerking en 
- bezwaar tegen de verwerking  
twee rechten toe, namelijk 
- het recht om online vergeten te worden en 
- het recht om de eigen persoonsgegevens over te dragen. 
 
De Nederlandse Kuipplantenvereniging hecht aan de bescherming van de persoonsgegevens van 
haar leden en andere belanghebbenden en gaat daar zorgvuldig mee om. Dat betekent dat de 
vereniging 
- persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt, 
- de verwerking van persoonsgegevens beperkt houdt tot die gegevens die ten minste nodig zijn om  
  het doel van de verwerking te bereiken, 
- als dat nodig is uitdrukkelijk toestemming vraagt voor verwerking van persoonsgegevens, 
- technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen voor de beveiliging van  
  persoonsgegevens, 
- geen persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor het bereiken van het  
  doel waarvoor zij zijn verstrekt, alsmede 
- op de hoogte is van de rechten van leden en andere belanghebbenden met betrekking tot hun 
  persoonsgegevens en die rechten respecteert. 
 
 
Verwerking van persoonsgegevens van leden 
 
De Nederlandse Kuipplantenvereniging verwerkt persoonsgegevens van (aspirant-)leden   
 
teneinde 
- de aanmelding om te zetten in lidmaatschap 
en voor 
- communicatie over de aanmelding, 
- administratieve doeleinden,  
- uitnodigingen voor activiteiten, 
- toezending van het verenigingsorgaan ”De Parel” en 
- toezending van de Nieuwsbrief. 
 
Ten behoeve van deze verwerkingen vraagt de vereniging van mensen die zich aanmelden voor het 
lidmaatschap de volgende persoonsgegevens: 
- geslacht, 
- voorletters, 
- tussenvoegsel, 
- achternaam, 
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- adres, 
- postcode en woonplaats, 
- land, 
- telefoonnummer en 
- e-mailadres. 
 
Deze gegevens worden opgeslagen in het administratieve systeem en bewaard tot ……jaar na 
beëindiging van  het lidmaatschap. 
 
 
 
 
Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden in de Nieuwsbrief 
 
De Nederlandse Kuipplantenvereniging verwerkt persoonsgegevens van mensen die geïnteresseerd 
zijn in de Nieuwsbrief om hun de Nieuwsbrief toe te kunnen sturen. 

Ten behoeve van deze verwerking vraagt de vereniging van mensen die zich aanmelden voor 
toezending van de Nieuwsbrief de volgende persoonsgegevens: 
- geslacht, 
- voorletters, 
- tussenvoegsel, 
- achternaam, 
- adres, 
- postcode en woonplaats, 
- land, 
- telefoonnummer en 
- e-mailadres. 
 
Deze gegevens worden opgeslagen in het administratieve systeem en bewaard totdat de toezending 
van de Nieuwsbrief beëindigd wordt. 
 
 
Verwerking van persoonsgegevens van adverteerders 
 
De Nederlandse Kuipplantenvereniging verwerkt persoonsgegevens van adverteerders voor  
- administratieve doeleinden en 
- toezending van het verenigingsorgaan “De Parel”. 
 
Ten behoeve van deze verwerking vraagt de vereniging van adverteerders de navolgende 
persoonsgegevens: 
- geslacht, 
- voorletters, 
- tussenvoegsel en  
- achternaam 
van de contactpersoon; 
- (bedrijfs)adres, 
- postcode en plaats van vestiging, 
- land van vestiging, 
- (bedrijfs)telefoonnummer en 
- (bedrijfs)e-mailadres.  
 
Deze gegevens worden opgeslagen in het administratieve systeem en bewaard gedurende de looptijd  
van de overeenkomst tot het plaatsen van de advertentie. 
 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
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De Nederlandse Kuipplantenvereniging verstrekt persoonsgegevens van leden en adverteerders 
uitsluitend aan de derde partij aan wie de productie, inclusief de verzending van het 
verenigingsorgaan “De Parel” is opgedragen.  
Voor het overige worden alleen krachtens een rechterlijk bevel daartoe persoonsgegevens aan 
derden verstrekt. 
 
   
Beveiliging 
 
De Nederlandse Kuipplantenvereniging heeft technische en organisatorische maatregelen genomen 
om persoonsgegevens van leden en andere belanghebbenden te beschermen tegen onrechtmatige 
verwerking. Te noemen zijn: 
- degenen die namens de Nederlandse Kuipplantenvereniging van de persoonsgegevens kennis  
  kunnen nemen zijn verplicht het geheim daarvan te bewaren; 
- de toegang tot het administratieve systeem is beveiligd met een gebruikersnaam en een 
  wachtwoord; 
- er worden regelmatig back-ups gemaakt om persoonsgegevens te kunnen herstellen na  
  beschadiging; 
- de maatregelen worden periodiek getest en geëvalueerd. 
 
 
Privacyrechten 
 
Een ieder die aan de Nederlandse Kuipplantenvereniging persoonsgegevens heeft verstrekt  
- heeft het rechtop inzage, rectificatie of verwijdering van haar/zijn persoonsgegevens, 
- heeft het recht haar/zijn persoonsgegevens over te laten dragen aan zichzelf of aan een ander en 
- heeft het recht bezwaar te maken tegen (bepaalde) verwerking van haar/zijn persoonsgegevens. 
 
 
Klachten 
 
Een ieder die een klacht heeft over de verwerking van haar/zijn persoonsgegevens kan zich binnen de 
vereniging wenden tot het bestuur van de Nederlandse Kuipplantenvereniging en buiten de vereniging 
tot de Autoriteit Persoonsgegevens, van overheidswege de toezichthouder privacybescherming.  
 
 
 
 
Alphen aan den Rijn, juni  2018 
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