Aanvulling op Huishoudelijk Reglement PV Drachten
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is bovengenoemde verordening van kracht geworden.
Het betreft de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens.
Deze verordening raakt ons als vereniging en ook onze leden.
Bij aanmelding als lid wordt gevraagd naar persoonsgegevens, zoals: voornaam,
achternaam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s) en
mailadres. Het geven van deze gegevens betekent ook toestemming om deze op te
slaan in de ledenlijst van onze vereniging.
INTERN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
De secretaris beheert de ledenlijst en bewaart de gegevens gedurende het
lidmaatschap en verwijdert deze bij beëindiging daarvan.
De secretaris gebruikt deze gegevens in onderstaande situaties:
1. Voor de regelmatige toezending van veilinglijsten, nieuwsbrieven, stukken voor de
jaarvergadering en herinneringen tot betaling van de contributie.
NB
Om te voorkomen dat elk lid kennis kan nemen van de mailadressen van andere
leden stuurt de secretaris de mails naar zichzelf en in BCC naar de andere leden.
2. Bij calamiteiten en contact over bijzondere zaken (bijv. afzeggen vergaderingen).
In de volgende specifieke gevallen stelt de secretaris alleen relevante gegevens ter
beschikking aan:
a. De penningmeester voor het verzenden van betalingsherinneringen.
b. De rondzendcommissaris voor het organiseren van de rondzending.
Bij deelname aan de rondzending krijgen sectieleiders en de leden van zijn/haar
sectie de beschikking over elkaars naam, adres en telefoonnummer.
c. Bestuursleden voor het doen van taxaties en het ophalen van veilingmateriaal.
Voor ander gebruik binnen onze vereniging zijn deze gegevens alleen op basis van een
gemotiveerd verzoek beschikbaar voor bestuursleden.
EXTERN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
Is een lid ook bondslid dan geven wij naam en adresgegevens, en wijzigingen daarin,
door aan het maandblad ”Filatelie”.
Verder worden persoonsgegevens alleen buiten de vereniging gedeeld, als een lid daar
persoonlijk toestemming voor heeft gegeven.
BEZWAREN
Bezwaar tegen het hierboven gemelde gebruik van persoonsgegevens kunnen leden
doorgeven aan de secretaris van onze vereniging.
Het bestuur neemt dergelijke bezwaren terstond in behandeling en besluiten worden
teruggekoppeld naar de bezwaarmaker.

