Vereniging
Fauna- en Wildbeheer eenheid
Veluwe Noord West, voormalig leefgebied I

1. Introductie
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken
helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We
leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk
dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
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3. Privacyverklaring Wild Beheereenheid Veluwe Noord West
WBE Veluwe Noord West is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, van en voor Jagers,
grondgebruikers en terrein beherende organisatie
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
 Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het
moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk
is, doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit
waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 Je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te
kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en
datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via
onderstaande contactgegevens.
 Secretariaat@WBE-VNW.nl
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4. Gebruik van persoonsgegevens
Wij gebruiken je persoonsgegevens enkele en alleen voor:
 Het administratief beheren van onze leden administratie
 Het opvoeren van jouw gegevens in het Faunaregistratie systeem
 Het versturen van uitnodigingen van vergaderingen
 Het versturen van nieuwsbrieven
 Het onderhouden van contacten met onze leden
Hierbij gebruiken wij de volgende gegevens van jou:
Naam & identificatiegegevens:
 Naam organisatie
 Voornaam
 Tussenvoegsel
 Achternaam
 Geboortedatum
 Geslacht
 Jachtaktenr
 GP-nr

Adresgegevens:
 Straat
 Huisnummer
 Huisnummer toevoeging
 Postcode
 Plaats
 Land

Communicatiegegevens:
 E-mail adres
 Telefoonnummer
 Mobiel telefoonnummer

5. Verstrekking aan derden
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van
fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af
te geven.

6. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw
persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij
ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de
gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn
van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je lid en/of actief bent geweest zullen
verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht,
zoals gegevens voor de Belastingdienst.
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7. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen aan u publiceren

8. Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Je kunt contact opnemen met het secretariaat Indien je jouw gegevens wilt inzien, corrigeren, wijzigen
en/of verwijderen.
Het secretariaat is te contacteren via:
 Secretariaat@WBE-VNW.nl
Identificatie
Om misbruik te voorkomen nemen wij telefonisch contact met je op als je een schriftelijk verzoek doet
tot Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens. Dit zodat wij je kunnen identificeren
middels de bij ons geregistreerde gegevens.
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij
ervoor dat jouw verzoek binnen 2weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode
af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

9. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond
van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.
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