AVG Privacydocument
De IVN laat zien hoe de vereniging voldoet aan de AVG met behulp van een gegevensbeschermingsen privacybeleid. De IVN maakt gebruik van de diensten van verwerkers en is daarom verplicht om
een aantal onderwerpen vast te leggen in schriftelijke overeenkomsten met deze verwerkers (artikel
28, lid 3 van de AVG).

Identiteit en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijken,
ontvangers persoonsgegevens
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) verwerkt persoonsgegevens van de leden in de
ledenadministratie. Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Marloes van Bergen ziet toe op
correcte verwerking van de persoonsgegevens. De IVN is niet van plan de persoonsgegevens door te
geven buiten de EU of een internationale organisatie.
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) Trans 10 kamer 2.37 – 3512 JK Utrecht,
Nederland 030 253 2346 www.ivn.nu
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Marloes van Bergen, Trans 10 kamer 2.37 – 3512 JK
Utrecht, Nederland 030 253 2346 bureau@ivn.nu
Amsterdam University Press, Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam 020 420 0050 (Max
Haring) Verzending tijdschrift IN aan leden (ledenadministratie).
Mareto Financiële Diensten, Strovelden 23, 5685 JZ Best, 0622866672 (Marike Kockmann)
Boekhouding IVN (personeelsadministratie)
RSM Nederland Accountants N.V. Noorderpoort 7, Postbus 58, 5900 AB Venlo, 0773542800,
0631683228, www.rsmnl.com (Jan-Peter Versleijen) Accountant IVN (personeelsadministratie)
Brouwer Zekerheid, Postbus 76, 3900 AB Veenendaal, 0318 51 90 67, www.brouwerzekerheid.nl
(Janny Kuipers) Verzekeringen bedrijfsaansprakelijkheid, verzuim, evenementenverzekering
(personeelsadministratie)
De Amersfoortse Verzekeringen Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht (personeelsadministratie)
Turien en Co. Assuradeuren, James Wattstraat 11, 1817 DC Alkmaar (personeelsadministratie),
subverwerker van Brouwer Zekerheid. Zurich Insurance plc, Postbus 16999, 2500 BZ Den Haag,
subverwerker van Turien en Co (en Brouwer Zekerheid)
Tremani, Kalfjeslaan 40, 2623 AJ Delft, 0152840829, info@tremani.nl, www.tremani.nl,
databasebeheer IVN (ledenadministratie)
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Information and Technology Services (ITS) Universiteit Utrecht, Administration Building,
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, serverbeheer IVN (personeels- en ledenadministratie)
Snelstart, Harkebuurt 3, 1794 HM Oosterend, 0222 363 060, www.snelstart.nl (boekhoudsysteem,
ledenadministratie, verwerkersovereenkomst)
ArboNed/IT&Care, Science Park 5127, 5692 ED Son (mevrouw C.I. Joling) personeelsadministratie
Tremani, Kalfjeslaan 40, 2623 AJ Delft, 0152840829, info@tremani.nl, www.tremani.nl,
databasebeheer IVN (ledenadministratie, verwerkersovereenkomst)
Snelstart, Harkebuurt 3, 1794 HM Oosterend, 0222 363 060, www.snelstart.nl (boekhoudsysteem,
ledenadministratie, verwerkersovereenkomst)
Information and Technology Services (ITS) Universiteit Utrecht, Administration Building,
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, serverbeheer IVN (personeels- en ledenadministratie,
verwerkersovereenkomst)

Contactgegevens FG
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Marloes van Bergen, Trans 10 kamer 2.37 – 3512 JK
Utrecht, Nederland 030 253 2346 bureau@ivn.nu

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking, beroep op belang
De AVG kent zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:
1. Toestemming van de betrokken persoon.
2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
of uitoefening van openbaar gezag.
6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde
belangen.
De IVN verwerkt persoonsgegevens op basis van grondslag 1 en grondslag 6. Hierbij horen ook
‘bijzondere persoonsgegevens’. De IVN valt als belangenvereniging onder de wettelijke uitzondering
op het verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens: verwerkingen voor
gerechtvaardigde activiteiten door een instantie zonder winstoogmerk. De IVN heeft hiertoe
passende waarborgen ingebouwd en het gaat alleen om gegevensverwerkingen van (voormalige)
leden of personen die regelmatig contact met de IVN onderhouden.
Het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken geldt niet voor de IVN omdat de IVN zich
kan beroepen op één van de grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens én:
1. iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens;
2. de verwerking wordt gedaan door een stichting, een vereniging of een andere instantie
zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied
werkzaam is. En die organisatie gegevens verwerkt in het kader van gerechtvaardigde
activiteiten en met passende waarborgen.
De IVN verzamelt geen strafrechtelijke gegevens.
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Bewaartermijn gegevens
De bewaartermijn voor gegevens van oud-leden van de IVN is niet bepaald door de wet
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/oud-leden-en-oud-leerlingen). De IVN verwijdert
persoonsgegevens op verzoek van de personen en bij overlijden van personen. Gebruikers hoeven
niets aan de instellingen en functies te wijzigen om hun privacy te beschermen. De toegang tot de
gegevens is beperkt.

Rechten betrokkene: recht op inzage, correctie en verwijdering
De leden van de IVN kunnen te allen tijde hun gegevens inzien en corrigeren. Zij kunnen aangeven of
zij op de IVN-lijst vermeld willen worden en ook dit weer intrekken. Deze inzage en correcties kunnen
door de leden zelf uitgevoerd worden op elk moment van de dag en zijn direct doorgevoerd. Alle
gegevens zijn voor het lid zelf zichtbaar. Desgewenst kan een schriftelijke uitdraai opgevraagd
worden bij het bureau van de IVN.
Voor het verwijderen van een lidmaatschap moet opgezegd worden. Hiervoor moet contact zijn met
het bureau van de IVN. Een opzegging wordt binnen enkele werkdagen verwerkt en doorgevoerd.
Een lid van de IVN geeft toestemming voor genoemde verwerkingen en kan deze toestemming op elk
moment intrekken danwel zelf wijzigen. Gebruikers hoeven niets aan de instellingen en functies te
wijzigen om hun privacy te beschermen. De toegang tot de gegevens is beperkt tot genoemde
verwerkers.

Klacht indienen bij relevante privacy-toezichthouder
De IVN heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld in de persoon van
Marloes van Bergen, Trans 10 kamer 2.37 – 3512 JK Utrecht, Nederland 030 253 2346
bureau@ivn.nu. Op de website van de IVN wordt de FG vermeld met de mogelijkheden tot het
indienen van een klacht bij de FG.
Alle leden van de ledenadministratie en geregistreerde personen in de personeelsadministratie
hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Gegevens van
de AP staan vermeld op de website van de IVN.

Of en waarom de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te
verstrekken en wat de gevolgen zijn als de gegevens niet worden
verstrekt
Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is voor de IVN een kernactiviteit gezien de IVN een
belangenvereniging is. Om lid te worden van de IVN en de publicaties toegestuurd te krijgen zijn
persoonsgegevens nodig (NAW-gegevens). De IVN verwerkt niet meer persoonsgegevens dan
noodzakelijk voor de ledenadministratie (dataminimalisatie). Als gen NAW-gegevens bekend zijn kan
een lid geen publicaties toegestuurd krijgen.

Geautomatiseerde besluitvorming
De IVN voorziet al bij het ontwerp van de ledenadministratie in technische en organisatorische
maatregelen om de privacy-risico’s voor mensen zo klein mogelijk te maken. De IVN verwerkt niet
meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de ledenadministratie (dataminimalisatie). De
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bewaartermijn voor gegevens van oud-leden is niet bepaald door de wet
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/oud-leden-en-oud-leerlingen). De IVN verwijdert
persoonsgegevens op verzoek van de personen en bij overlijden van personen. Gebruikers hoeven
niets aan de instellingen en functies te wijzigen om hun privacy te beschermen. De toegang tot de
gegevens is beperkt.
De IVN vraagt online toestemming aan mensen voor het verwerken van hun persoonsgegevens. Deze
informatie over het websitebezoek, waarin zij de toestemming hebben gegeven, wordt vastgelegd.
Deze informatie wordt gecombineerd met documentatie over het proces waarin de IVN heeft
vastgelegd op welke manier de IVN toestemming ontvangt en vastlegt. Samen met een kopie van de
informatie die de betrokkenen hebben ontvangen voorafgaand aan de gegeven toestemming.
Ten slotte heeft de IVN ervoor gezorgd dat de vereniging voldoende data heeft waarmee een link
tussen de verwerking én de toestemming van een betrokkene aangetoond kan worden. De IVN
verzamelt niet meer data dan noodzakelijk om geldige toestemming aan te kunnen tonen.
De IVN gebruikt persoonsgegevens niet voor profilering, de organisatie doet niet aan profilering. Ook
gebruikt de IVN geen gegevens van een andere organisatie en/of ook niet van openbare bronnen.

Omschrijving categorieën persoonsgegevens
De IVN verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:
• ledenadministratie: NAW-gegevens en (vrijwillig) geboortedatum
• personeelsadministratie: NAW-gegevens, BSN, geboortedata

Cookies
Onze website gebruikt functionele en technische cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte
werking van de website.
We gebruiken daarnaast ook cookies van Google Analytics voor het verzamelen van algemene
statistieken over het gebruik van onze website; met die informatie kunnen we het gebruik van de
website evalueren en verbeteringen doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt
wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Nieuwsbrief
Op onze website kun je je aanmelden voor ontvangst van onze e-mailnieuwsbrief. Daarbij moet je
het e-mailadres opgeven waarop je de nieuwsbrief wilt ontvangen. We slaan dit e-mailadres op in
onze database, zodat we het bij verzending van iedere nieuwe nieuwsbrief kunnen gebruiken. Onder
iedere nieuwsbrief staat een link waarmee je je af kunt melden voor de nieuwsbrief.
We gebruiken je persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden en verstrekken ze ook nooit aan
derden.
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