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NEDERLANDSE VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS
VAN HET VORSTENDOM LIECHTENSTEIN

Protocol Gegevensbescherming
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars
van het Vorstendom Liechtenstein (hierna te noemen NVPVL) haar beleid en uitvoering inzake de gegevensverwerking en
privacybescherming in dit document vastgelegd.
1. Verantwoordelijkheid
Het bestuur van de NVPVL is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De gegevens die door de NVPVL worden verwerkt, staan vermeld in het verwerkingsregister.
Voor zover nodig op grond van de AVG zal de NVPVL een of meer verwerkingsovereenkomsten sluiten met in te schakelen
derden, ter bescherming en beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens.
2. Doel
Het hoofddoel van de gegevensverwerking is het bijhouden van een ledenlijst, het kunnen innen van contributie en andere gelden
voortvloeiende uit de activiteiten van de vereniging, alsmede het het kunnen verspreiden van het verenigingsblad "Liechtenstein".
3. Herkomst en gebruik van de opgeslagen gegevens
De gegevens worden verkregen van de leden en met toestemming van ieder lid afzonderlijk verwerkt. De NVPVL stelt de
opgeslagen gegevens niet aan derden ter beschikking zonder expliciete toestemming van de betrokken leden, behoudens indien
daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
4. Uitzondering door de AVG toegestaan
De NVPVL is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet verplicht tot het aanstellen tot een functionaris
gegevensbescherming omdat de vereniging geen overheidsinstelling is, geen stelselmatige observaties uitvoert en het een kleine
vereniging betreft waardoor er niet op grote schaal gegevensverwerking plaatsvindt.
De NVPVL is om dezelfde reden niet verplicht een data protection impact assessment (gegevensbeschermingsbeoordeling) uit te
voeren aangezien zij niet op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt.
5. Rechten
Elke persoon van wie persoonsgegevens door de NVPVL is opgeslagen heeft het recht op:
• informatie over de verwerking
• inzage in de opgeslagen gegevens
• correctie van de opgeslagen gegevens
• verwijdering van de opgeslagen gegevens
• verzet
• overdracht
Leden van de NVPVL hebben recht op inzage van hun persoonsgegevens. Leden kunnen mondeling, schriftelijk, per brief of email, om inzage vragen.
Inzage in de opgeslagen gegevens kan alleen door de betrokkene geschieden. Inzagerecht wordt niet verleend aan derden.
Het bestuur van de NVPVL behoudt zich het recht voor om alvorens het inzageverzoek in behandeling te nemen, te controleren of
de persoon die om gegevens vraagt gerechtigd is om deze op te vragen, bijvoorbeeld door te verzoeken een identiteitsbewijs te
tonen of om een kopie daarvan aan te leveren.
Gegevens worden binnen een maand nadat het verzoek hiertoe is ontvangen, door een bestuurslid aan het betreffende lid
verstrekt, tenzij het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. De verstrekking zal plaatsvinden in een gangbare (papier of
machineleesbare) vorm.
Een lid kan om correctie of verwijdering vragen als zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen
voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.
Verzet: elk lid kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen als hij of zij meent dat de gegevens niet conform de
regels en wetten worden verwerkt, of als een wettelijk toegestaan recht wordt geweigerd.
6. Verwerkingsregister
De NVPVL verwerkt ten behoeve van haar werkzaamheden binnen de vereniging de volgende gegevens:
Leden (zowel natuurlijke personen als corresponderende instellingen):
• naam
• adres
• telefoonnummer
• emailadres
• bankrekeningnummer
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•
•

ingangsdatum van het lidmaatschap
indien van toepassing: vermelding van door of via de NVPVL uitgereikte onderscheiding(en)

Indien een lid zich heeft aangemeld voor ontvangst van filatelistische producten:
• aard van de producten
• aantal per product
• eventueel verzendinstructies (bijv. aangetekend)
Tot de werkzaamheden als hierboven bedoeld behoren:
• verzending van het verenigingsblad "Liechtenstein"
• verzending van uitnodigingen voor ledenvergaderingen en andere verenigingsactiviteiten
• oproep tot betaling van de contributie
• indien het lid zich daarvoor heeft gemeld: toezending van de bestelde producten.
Voor toezending van het verenigingsblad, worden NAW-gegevens in de vorm van bedrukte labels ter beschikking gesteld aan het
bedrijf of de instelling die belast is met de verzending van het blad. Met de verzender van het verenigingsblad is een overeenkomst
gesloten.
Verzending kan zowel per gewone als digitale post (email) geschieden.
Andere gegevens, bijvoorbeeld het vermelden van een specifiek dieet bij aanmelding voor een verenigingsactiviteit kunnen op
verzoek van een lid worden verwerkt en worden alleen zo lang bewaard als nodig is voor de activiteit in kwestie.
De gegevens worden verwerkt door het bestuurslid of een daartoe door het bestuur van de NVPVL aangewezen persoon dat is
belast met het bijhouden van de ledenadministratie. Behalve deze persoon hebben alleen bestuursleden van de NVPVL toegang
tot de gegevens voor zover dat nodig is voor een goede uitvoering van hun functie.
6. Emailverkeer
Bij het verzenden van e-mails aan de leden of derden wordt de adressering gezet onder de kop BCC, zodat de geadresseerden
elkaars emails niet kunnen zien.
7. Sociale media
Op de sociale media die door de NVPVL worden gebruikt (zoals de website) worden geen persoonsgegevens vermeld, anders dan
door het bestuur noodzakelijk wordt geacht voor de zichtbaarheid van de vereniging.
Voor vermelding van namen van natuurlijke personen, alsmede afbeeldingen van hen, is nadrukkelijke toestemming van de
betrokkenen vereist alvorens tot publicatie wordt overgegaan.
8. Beveiliging
De opgeslagen gegevens zijn alleen toegankelijk met een wachtwoord door de beheerder van die gegevens.
Het bestuur van de NVPVL draagt er zoveel mogelijk zorg voor dat de gegevens beveiligd worden opgeslagen. Indien er ondanks
de genomen beveiligingsmaatregelen een datalek ontstaat, dan zal de NVPVL binnen 72 uur na de ontdekking daarvan melding
maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens door middel van de daarvoor geldende procedure.
De website https://www.nvpvl.nl beveiliging is herkenbaar aan https:/. De s staat voor 'secure', het Engelse woord voor veilig en in
het adresbalk staat een slotje.
De leden op wie het datalek betrekking heeft zullen terstond op de hoogte worden gesteld als het datalek naar inzicht van het
bestuur een risico kan vormen voor de rechten of vrijheden van de betrokkenen.
Als datalek wordt door het bestuur van de NVPVL aangemerkt indien er inbreuk op de beveiliging is gemaakt die leidt tot
vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking, doorzending of opslag van persoonsgegevens, waardoor er een risico
is ontstaan of ontstaat voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Alle geconstateerde datalekken zullen in een register worden bijgehouden. Dit register wordt beheerd door de voorzitter van de
NVPVL.
9. Bewaartermijn van gegevens (archief)
Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens van het het betreffende lid verwijderd, tenzij er een gerechtvaardigd
belang is om de gegevens te behouden ten behoeve van de NVPVL (bijvoorbeeld bij nog uitstaande betalingen).
Leden van de NVPVL kunnen verzoeken om al hun gegevens te vernietigen na beëindigen van hun lidmaatschap. Dit recht heeft
de naam het recht op vergetelheid.
10. Wijziging van dit protocol
Dit protocol kan door het Bestuur van de NVPVL worden gewijzigd indien daartoe aanleiding bestaat, bijv. op grond van een
wetswijziging of een andere door de overheid opgedragen wijziging.
De leden van de NVPVL worden van de wijziging zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Dit protocol is vastgesteld door het Bestuur van de NVPVL in zijn vergadering van 20 juli 2018 te Capelle aan den IJssel.
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