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Privacyreglement   
Vereniging Netwerk Vrouwen van Woerden en 
Omstreken (gebaseerd op artikel 22 Statuten)  
 
Woerden, februari 2020  
 
De vereniging Netwerk Vrouwen van Woerden en Omstreken (hierna te 
noemen NVWO) hecht waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In dit Privacyreglement willen we heldere en 
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens.  
 
Wij respecteren onverkort uw rechten over uw persoonsgegevens, zoals 
onderstaand omschreven. 
 
In de Algemene verordening gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 
in werking is getreden, speelt de terminologie “verwerken van 
persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke” een centrale 
rol. Van verwerking is bijvoorbeeld sprake als persoonsgegevens worden 
bewaard, verzameld, opgevraagd of doorgezonden, maar ook als 
persoonsgegevens worden gewijzigd, geraadpleegd, afgeschermd of 
uitgewist. 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom 
zorgvuldig om met persoonsgegevens. NVWO houdt zich aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening 
gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  
 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type 
persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement;  

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die 
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor 
ze worden verwerkt;  
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• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben 
genomen zodat de verwerking van uw persoonsgegevens op 
verantwoordelijke wijze gewaarborgd is;  

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit 
nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn 
verstrekt;  

• Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u 
hier op willen wijzen en deze respecteren.  

Als NVWO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons Privacyreglement   
of in algemene zin, vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via 
secretaris@netwerkvrouwenwoerden.nl. 
 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?  
NVWO stelt de ontmoeting centraal. Door veel verschillende activiteiten 
te organiseren hoopt NVWO bij te dragen aan de ontwikkeling, 
creativiteit en het sociale netwerk van haar leden.  
De verstrekking en verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk 
om als NVWO, gelet op dit doel, goed te kunnen blijven functioneren. 
 
Uw persoonsgegevens worden door NVWO verwerkt ten behoeve van 
de volgende doeleinden:  
− Ledenadministratie  
− Financiële administratie  
− Versturen van Maandbericht, mails en andere (nieuws)berichten  
− Deelname aan lezingen, activiteiten en clubs  
− Omzien naar elkaar (Lief en Leed). 
 
Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende 
persoonsgegevens van u:  
− Voornaam  
− Tussenvoegsel  
− Achternaam  
− Adresgegevens  
− Geboortedatum  
− Telefoonnummer  
− E-mailadres  
 
Toegang tot bestanden 
Om het afdelingsnetwerk goed te kunnen besturen heeft het bestuur 
toegang tot de op de ledenlijst (halfjaarlijkse uitdraai) voorkomende 
persoonsgegevens. 
De webmaster krijgt toegang tot die persoonsgegevens die nodig zijn 
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voor het beheer van de website en de verzending van Maandbericht en 
andere nieuwsberichten. 
 
De persoonsgegevens worden NIET verspreid aan eigen leden en aan 
derden. 
 
Aan docenten en coördinatoren van clubs en cursussen worden slechts 
enkele persoonsgegevens van de deelnemers aan de door haar 
gegeven activiteit verstrekt, te weten: naam, telefoonnummer, 
woonadres (indien nodig) en/of emailadres om hen te kunnen informeren 
over zaken betreffende de activiteit. 
 
In het Maandbericht (laatste bladzijde) wordt opgave verstrekt (naam + 
telefoonnummer) van de aanspreekpunten van de clubs en cursussen. 
Alle leden kunnen hiervan kennis nemen. 
 
Verstrekking aan derden  
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen 
verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven 
beschreven doeleinden. 
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee 
we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen 
(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de 
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen 
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld in het kader van 
een onderzoek door de politie. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen 
met derden als u ons hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor 
geeft.  
 
Beeldmateriaal 
Bij sommige activiteiten worden foto’s gemaakt van de deelnemers. Voor 
het maken en publiceren van herkenbare foto’s geldt een expliciet 
toestemmingsvereiste. Hiervoor is een aparte verklaring van 
toestemming nodig.  
Foto’s mogen alleen worden gebruikt binnen NVWO-verband en mogen 
niet op sociale media en apps worden gezet. 
 
Bewaartermijn  
NVWO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is 
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vereist. Bij opzeggen van uw lidmaatschap bij NVWO verwijderen wij uw 
gegevens na 1 jaar uit al onze systemen.  
 
Persoonsgegevens (deelnemerslijsten etc.), zowel fysiek als digitaal, 
worden uiterlijk een half jaar na afloop van het seizoen vernietigd door 
de leden/ verwerkingsverantwoordelijken. 
 
Beveiliging  
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen 
onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen:  
− Alle personen die namens NVWO kennis kunnen nemen van uw 
gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan (in het bijzonder 
contactpersonen ‘lief en leed’).  
- Persoonsgegevens zullen nooit op een stick worden gezet, vanwege 
het gevaar van verlies. 
- Installatie virusscanner op de p.c. ‘s van de bestuursleden en oproep 
aan de leden om dat ook te doen. 
- Deelnemers aan activiteiten, clubs en lezingen en ook docenten gaan 
prudent om met op deelnemerslijsten voorkomende persoonsgegevens; 
zij mogen de betreffende gegevens zeer beslist niet aan derden 
verstrekken. Verwezen wordt naar het bovenstaande onderdeel “toegang 
tot bestanden”. 
- De ledenadministratie en het beheer van de website worden beveiligd 
met afzonderlijke wachtwoorden. 
− We evalueren onze maatregelen ten aanzien van de bescherming van 
persoonsgegevens. 
 
Rechten omtrent uw gegevens  
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle 
persoonsgegevens die we van u hebben. Ook kunt u bezwaar maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 
door ons of door een van onze medewerkers. Ook hebt u het recht de 
door u verstrekte gegevens door het bestuur te laten overdragen aan 
uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. U kunt zich voor het 
stellen van vragen, het doorgeven van wijzigingen en het opzeggen van 
het lidmaatschap, melden bij het bestuurslid verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie. 
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Aanmelding nieuwe leden 
Het is van belang om nieuwe leden te informeren over hoe NVWO 
omgaat met de privacy. Het aanmeldingsformulier wordt dan ook 
onderaan uitgebreid met de volgende zin: 
“Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord met het 
Privacyreglement van de vereniging Netwerk Vrouwen van Woerden en 
Omstreken. Verwezen wordt naar de website van onze vereniging”. 
 
 
Datalek 
Bij een eventueel datalek, zullen de leden en de Autoriteit 
Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis 
worden gesteld. 
 
Als blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven 
op schending van rechten van betrokkenen, dan zal de Autoriteit 
Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. 
 
In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de 
secretaris daarvan een registratie bijhouden.  
 
Klachten  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw 
persoonsgegevens of uw gegevens willen rectificeren of verwijderen, 
dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het 
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is 
de toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy.  
 
Als u naar aanleiding van ons reglement nog vragen of opmerkingen 
hebt neem dan contact met ons op. 
 
Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 20 februari 2020 
 

 


