
PRIVACYBELEID 
 
Inleiding 
Het privacybeleid van de Vogelwerkgroep Meijendel is volledig ingericht op de bescherming van 
uw persoonsgegevens. In dit document leest u hoe de vogelwerkgroep  de privacy, 
bescherming en opslag van persoonsgegevens heeft geregeld.  
 
De Vogelwerkgroep Meijendel voldoet met haar beleid aan de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt sinds 25 mei 2018 de Nederlandse Wet 
bescherming persoonsgegevens. 
 
Onze website www.vwg-m.nl wordt volledig beheerd en onderhouden door leden van de 
Vogelwerkgroep Meijendel. Bij het bezoeken van het ledenportaal van de website wordt 
gevraagd om uw inloggegevens. Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de 
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt altijd uw wettelijk bepaalde rechten ten aanzien 
van het verwerken en opslaan van persoonsgegevens, zoals het recht op vergetelheid en het 
recht op data-portabiliteit, uitoefenen. De door de Vogelwerkgroep Meijendel verzamelde 
gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. 
 
Om welke persoonsgegevens gaat het 
Dit zijn de persoonsgegevens die worden verwerkt bij de inschrijving voor het lidmaatschap van 
de vogelwerkgroep Meijendel: 

1. Voor- en achternaam; 
2. Adres, postcode en woonplaats; 
3. Telefoonnummer(s); 
4. E-mailadres. 

 
Waarom 
De Vogelwerkgroep Meijendel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

1. Het ledenoverzicht in het beveiligde deel van de website (interne ledenadministratie); 
2. Aanvragen ontheffing bij Dunea (om zich te bevinden in het kavel dat wordt aangewezen 

om te inventariseren); 
3. Communicatie rondom ledenvergaderingen van de Vogelwerkgroep Meijendel en rondom 

vrijwilligersbijeenkomsten van Dunea; 
4. Vermelding van uw voor- en achternaam op het openbare gedeelte van de website bij het 

u toegewezen kavel;  
 

Bij punt 1 en 4 kan door elk lid zelf binnen het ledenportaal van de website worden ingesteld of 
hiervoor toestemming wordt verleend. Dit kan op elk moment worden gewijzigd.  
 
Bewaren 
Persoonsgegevens worden door Vogelwerkgroep Meijendel in de database opgeslagen voor de 
periode dat de betreffende persoon lid is van de vogelwerkgroep. Na beëindiging van het 
lidmaatschap blijven de gegevens bewaard voor een periode van maximaal 7 jaar. 
 
Gegevens delen met derden 
De Vogelwerkgroep Meijendel deelt gegevens met: 

1. Dunea  
Uw naam, adres en e-mailadres worden gedeeld met Dunea.  
Deze gegevens worden gedeeld om Dunea in de gelegenheid te stellen de vergunning te 
verstrekken en u op een mailinglijst te plaatsen 1) om u uit te nodigen voor 
vrijwilligersbijeenkomsten en 2) om u het tijdschrift Hollands Duinen toe te sturen.  

2. Sovon 
 Uw naam, adres en kavelnummer worden gedeeld met Sovon. 

Deze gegevens worden gedeeld zodat Sovon u toestemming kan verlenen uw   
telgegevens in te voeren op de Sovon-website. 

 
Het betalingsverkeer van de vogelwerkgroep loopt via de ING-bank 
 
Buiten deze partijen zal de vogelwerkgroep nooit persoonsgegevens aan derde partijen 
verstrekken of verkopen voor doeleinden die niet zijn gerelateerd aan de doelstellingen 



waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Delen van gegevens gebeurt uitsluitend met 
instemming van de betreffende persoon of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  
 
Cookies 
De website van de Vogelwerkgroep Meijendel maakt gebruik van technische cookies om 
voorkeuren bij het bezoek vast te leggen. Analytische cookies worden niet gebruikt, uw bezoek 
wordt niet geanalyseerd.   
 
Beveiliging 
De Vogelwerkgroep Meijendel besteedt aandacht aan de veiligheid van de (IT-)systemen en de 
verzamelde gegevens van haar leden. Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of als u gegronde aanwijzingen hebt van misbruik van uw gegevens, neem 
hierover dan contact op met de webmaster. 
 
De Vogelwerkgroep Meijendel heeft de volgende maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen: 

1. Beveiligingssoftware op de server, te weten een virusscanner en een spamfilter. 
2. SSL. Uw gegevens worden altijd via een beveiligde internetverbinding ingevoerd, 

gewijzigd of weergegeven.  
3. Alleen geautoriseerde leden van de Vogelwerkgroep Meijendel hebben toegang tot 

persoonsgegevens van leden. Toegang tot deze gegevens wordt uitsluitend verkregen via 
een voor ieder lid unieke gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord. 

4. Toegang tot het ledenportaal van de website kan worden verkregen door in te loggen via 
de daarvoor bestemde webpagina. Aan inlognaam en wachtwoord worden eisen gesteld 
wat betreft lengte. De samenstelling van het wachtwoord moet bovendien voldoen aan te 
gebruiken tekens.  

 
Van de leden wordt verwacht dat zij de inloggegevens tenminste één keer per jaar wijzigen.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Leden van de Vogelwerkgroep Meijendel kunnen de eigen persoonsgegevens inzien op de 
website.  Een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens kan worden ingediend via een 
mail naar de secretaris.  
 
Wie kunnen bij deze gegevens? 
Uitsluitend bestuursleden van de vogelwerkgroep en de voormalige webmaster¹ zijn 
geautoriseerd wijzigingen aan te brengen in de database en alleen zij hebben derhalve toegang 
tot persoonsgegevens. Wie de actuele bestuursleden zijn, staat op de betreffende pagina in het 
ledengedeelte van de website.  
 
Datalek 
Mocht er een datalek optreden in de systemen van de Vogelwerkgroep Meijendel in de vorm 
van een gehackt systeem, dan zal de vogelwerkgroep dit binnen 24 uur na vaststelling melden 
aan het Meldloket datalekken AP. 
 
Wijzigingen met betrekking tot het privacybeleid 
De Vogelwerkgroep Meijendel behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid van tijd tot tijd 
aan te passen. Eventuele wijzigingen worden uitsluitend via vwg-m.nl gecommuniceerd. 
Onderaan deze pagina staat een datum met de laatste wijziging van het privacybeleid. We 
raden u aan om met enige regelmaat het privacybeleid te bekijken om op de hoogte te blijven 
van mogelijke wijzigingen. 
Voor vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar de 
secretaris.  
 
Contactpersoon privacybeleid 
Mocht u contact wensen met Vogelwerkgroep Meijendel over het privacybeleid van de 
werkgroep dan gaarne met bestuurslid Dennis van den Bergen, liefst via email. 
 
Laatste wijziging: 4-12-2018  
 
¹  Het gaat om Dick Bos die nog altijd werkt aan de techniek van de website.
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