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Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een EU-wetgeving waarin het
verwerken en het vrij gebruiken van persoonlijke gegevens vastgelegd is. Het bestaat uit
gegevensbescherming principes en voorwaarden waaraan voldaan moet worden wanneer
persoonlijke gegevens verwerkt worden.
Het doel van de AVG is om dezelfde wetten voor de bescherming van uw gegevens te
hebben in alle EU-lidstaten en om burgers meer controle te geven over hoe en wanneer
deze gegevens gebruikt worden, zelfs als ze zich in een ander land bevinden.
Hoewel de AVG een EU-wetgeving is, dient elk bedrijf dat goederen of diensten aanbiedt
aan EU burgers, onafhankelijk van de locatie, zich aan de regelgeving te houden.
Met welk doel worden gegevens van leden bewaard?
Er zijn verschillende doelen waarvoor wij persoonsgegevens bewaren. Om uw privacy zo
goed mogelijk te waarborgen zullen per doel slechts de gegevens die strikt noodzakelijk zijn
voor dat doel bewaard worden. De betreffende doelen met bijbehorende gegevens zijn:
- Ledenadministratie + ledencommunicatie
- NAW, emailadres, telefoonnummer
- Het versturen van de nieuwsbrief
- Emailadres
- Incasseren en verwerken van contributie
- Naam + bankgegevens
Opslag en verwerking/gebruik van de persoonsgegevens
Alle gegevens worden online in de cloud opgeslagen, het wachtwoord voor de toegang
hiertoe is enkel bij bestuursleden bekend is. Na vertrek van iemand uit het bestuur zal het
wachtwoord gewijzigd worden.
De enige uitzondering hierop zijn de bankgegevens, deze worden ook opgeslagen in een
map die in beheer is van de penningmeester.
Na het beëindigen van het lidmaatschap worden alle contactgegevens binnen 3 maanden na
beëindiging van het lidmaatschap verwijderd.

Abonneren en afmelden op de Nieuwsbrief
Alle leden van BPL krijgen automatisch de Nieuwsbrief.
In het aanmeldformulier van BPL zal worden verwezen naar het Privacy Verklaring.
Onder elke nieuwsbrief zal een link staan waarin er afgemeld kan worden voor de
nieuwsbrief.
Welke maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat anderen onbedoeld
persoonsgegevens kunnen inzien?
•Alle gegevens staan in een beveiligde Cloud omgeving;
• De bij deze omgeving behorende wachtwoorden zijn in beheer bij het bestuur. Bij vertrek
van een bestuurslid zullen de wachtwoorden gewijzigd worden.In het onverhoopte geval dat
een datalek wordt geconstateerd zal dit lek direct gemeld worden.
Hoe worden huidige en toekomstige relaties geïnformeerd over welke
persoonsgegevens worden bewaard?
• Bestaande leden worden per e-mail op de hoogte gesteld van de Privacy Verklaring;
• Nieuwe leden worden bij het aangaan van de het lidmaatschap geïnformeerd over het
Privacy Verklaring van BPL. Bij nieuwe leden die zich via internet aanmelden geschiedt dit al
op het aanmeldformulier. De Privacy Verklaring staat ook op de website van BPL.
Wijzigen van het Privacy Verklaring
De tekst van de Privacy Verklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging door het bestuur
van BPL te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat
ze op de website zijn gepubliceerd.
Leden kunnen voorstellen tot wijziging van de privacy verklaring indienen bij het bestuur.
Voor het gebruik maken van uw rechten ten aanzien van bescherming persoonsgegevens
verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris van BPL.

