PRIVACY beleid IVBN per 18 april 2018

1.

IVBN is een belangenorganisatie met uitsluitend bedrijven, die als organisatie lid zijn.

2.

Wij hebben (algemene en dus geen bijzondere) persoonsgegevens van zowel mensen die
binnen onze leden werkzaam zijn (of waren) als van mensen die relevant zijn voor het
functioneren van IVBN als belangenvereniging. Deze persoonsgegevens verkrijgen wij
vrijwillig in het kader van zakelijke contacten of via publiek beschikbare bronnen.

3.

De persoonsgegevens die wij in ons geautomatiseerde bestand opslaan betreffen NAWTEgegevens (N = Naam, A = Adres, W = Woonplaats, T = Telefoon, E = e-mailadres); de
naam van de organisatie waarvoor iemand werkt, titulatuur, functie en de aanduiding ‘heer’ of ‘mevrouw’. In een
aantal gevallen slaan we ook geboortedatum en privé adres op (waaronder van personen die niet (meer) werkzaam
zijn bij een van de leden) en/of naam, telefoonnummer en mailadres van de secretaresse (of personal assistent).

4.

Wij gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verstrekken deze niet aan derden. Een uitzondering daarop kan
worden gemaakt in gevallen waarin IVBN samenwerkt met een derde partij en wij van mening zijn dat éénmalige
verstrekking van uitsluitend mailadressen in het belang is van de personen binnen onze leden- en relatiekring, om bijv.
een bijeenkomst te organiseren of om mensen specifiek te kunnen informeren. Bij voorkeur echter verzenden we zelf.

5.

Wij gebruiken de persoonsgegevens om mensen uit ons bestand (collectief of individueel) te kunnen contacteren (per
mail, per post of telefonisch). Een collectieve benadering vindt overwegend plaats via de mail. Bij een mail binnen de
vereniging is veelal zichtbaar welke andere personen uit de ledenkring eveneens worden benaderd; een collectieve
benadering van een groep van 50 of meer personen en zeker als die groep personen overwegend buiten de ledenkring
bevat, wordt altijd als BCC-verzonden, dus zonder dat individuele mailadressen zichtbaar zijn voor de ontvanger.

6.

Voor het bijwonen van een (mede) door IVBN georganiseerde bijeenkomst, vragen wij deelnemers NAWTE-gegevens in
te vullen op het aanmeldformulier; deelnemers gaan er dan mee akkoord dat deze gegevens voor het organiseren van de
bijeenkomst worden gebruikt; tevens kunnen deze gegevens opgenomen worden in de IVBN-relatiedatabase.

7.

Ieder jaar krijgen alle personen waarvan wij in ons bestand een mailadres hebben, een overzicht van hun gegevens, met
daarbij de mogelijkheid correcties uit te voeren en ook de keuze om niet langer in ons bestand opgenomen te zijn.
Personen die niet langer een bereikbaar mailadres hebben, worden uit het bestand verwijderd.

8.

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met onze (externe) ICT-dienstverleners (vanwege hun toegang tot
onze ICT-systemen), de (externe) webmaster (vanwege het aanpassen van de website en het versturen van IVBN
Nieuwsbrieven (overigens alleen aan personen binnen de ledenkring en een geselecteerd aantal zakelijke relaties) en de
(externe) accountant (vanwege de financiële en de salarisadministratie).

9.

IVBN houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake privacy, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt; verwerking blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn en wij hebben passende technische
en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is. We hanteren
een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; we maken een back-up, ook van de persoonsgegevens,
om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. De medewerkers zijn geïnformeerd over het belang
van de bescherming van persoonsgegevens.

10. Iedereen die vermoedt dat hij/zij) staat ingeschreven bij ons heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegeven. Bij een (onverhoopte) klacht over onze verwerking van persoonsgegevens, vragen we met ons contact
op te nemen. Uiteraard kan er ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

