Privacy Verklaring der “Leidse Biologen Club”
De Leidse Biologen Club (LBC) draagt grote zorg voor goede beveiliging en
zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de
voorwaarden gesteld in de Europese privacywet, beter bekend als de ‘General Data
Protection Regulation’ (GDPR). Heeft u na het lezen van onderstaande informatie
nog vragen, neem dan contact op met de ab actis van het bestuur via
abactis@leidsebiologenclub.nl.
Vastlegging en beveiliging van gegevens
De LBC verwerkt verscheidene persoonsgegevens van haar leden en bezoekers. Wij
zijn bij wet verplicht om op de juiste manier met deze gegevens om te gaan.
Alle online gegevens zijn versleuteld met moderne technieken zodat enkel
geautoriseerde personen toegang hebben tot deze gegevens. Eventuele hard copies
met persoonsgegevens staan altijd in afgesloten kasten.
Voor de online opslag van gegevens maakt de LBC gebruik van:
• Microsoft Dynamics 365
• Google
• Mailchimp
• De LBC website
• Facebook, Twitter, Instagram en Linked-In
Welke gegevens verzamelen wij?
Persoonsgegevens
Wanneer iemand zich inschrijft als lid bij de LBC, dienen in ieder geval de volgende
persoonsgegevens verplicht doorgegeven te worden:
• Voornaam
• Voorletters
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Geslacht
• IBAN
Deze gegevens worden gebruikt voor onze ledenadministratie, het incasseren van
contributie, het versturen van post, het versturen van de weekmail, online
inschrijvingen voor activiteiten en om toegang te bieden tot de website.
Klikgedrag
De LBC verzamelt gegevens over het klikgedrag van websitebezoekers, alsmede
informatie over de gebruikte apparatuur en informatie over het verblijf op de site.
Daarnaast verzamelt de LBC ook gegevens over het klikgedrag omtrent de
weekmail. De verzamelde gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de
effectiviteit van aangeboden informatie wordt beoordeeld. Het doel hiervan is het

optimaliseren van de inrichting van de website en de weekmail, zodat de LBC haar
dienstverlening kan verbeteren.
Inschrijfformulieren van activiteiten
Wanneer een persoon zich inschrijft voor een activiteit worden wederom (een aantal
van) eerdergenoemde gegevens verzameld. Dit is ten eerste voor het overzicht
welke leden naar een activiteit komen en het indelen van leden in eventuele groepen.
Ten tweede kan het bestuur op deze manier het lidmaatschap controleren. Door de
gegevens opnieuw in te vullen, kan worden geverifieerd dat de persoon in kwestie
daadwerkelijk lid is. Op elk inschrijfformulier van een activiteit geeft een persoon
toestemming voor het verwerken van de gegevens.
Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Bestuur
Het bestuur van de LBC heeft toegang tot alle ingevoerde persoonsgegevens en
statistieken. Dit wordt gedaan om een goed overzicht te houden van de
ledenpopulatie, het uitvoeren van incasso’s, het benaderen van personen voor
commissies, registratie voor activiteiten, verificatie van het lidmaatschap en het
versturen van (digitale) poststukken.
Organen
Een orgaan kan op aanvraag en met goedkeuring van het bestuur toegang krijgen tot
noodzakelijke gegevens.
Commissies
Wanneer een commissie activiteiten organiseert waarvoor inschrijvingen nodig zijn,
heeft naast het bestuur ook de commissie toegang tot de benodigde
persoonsgegevens. Dit gebeurt wederom voor het registreren van leden,
groepsindelingen, het versturen van informatie via de mail en andere middelen.
Commissieleden zijn verplicht zich aan dezelfde regels te houden wat betreft privacy
als het bestuur.
Microsoft Dynamics 365
De LBC maakt gebruik een online ledenbestand dat daardoor ook toegankelijk is
voor Microsoft.
Google
De LBC maakt gebruik van Google om e-mails te versturen en om bij te houden
welke leden zich bij bepaalde activiteiten hebben aangemeld.
Mailchimp
De LBC maakt gebruik van ‘Mailchimp’ om de weekmail en andere mails te
versturen. Daarnaast importeert de LBC de volgende informatie in Mailchimp om de
gegevens kloppend te houden:
• Naam en achternaam
• E-mailadres
• Postadres
• Telefoonnummer
De LBC-website

Op de LBC-website zullen foto’s van LBC-activiteiten geplaatst worden. Deze foto’s
zijn versleuteld en alleen toegankelijk zijn voor LBC-leden. Zo kunnen leden foto’s
bekijken en bewaren van afgelopen activiteiten. Op de website zullen ook de notulen
van ALV’s komen te staan waarin namen van leden worden genoemd.
Facebook, Twitter, Instagram en Linked-In
De LBC maakt gebruik van Facebook, Twitter, Instagram en Linked-In voor promotie
van activiteiten en voor overig contact met leden. Leden kunnen uitgenodigd worden
voor evenementen. Deelname aan deze groepen is geheel vrijwillig.
Almanak en Het Kameleon
In de almanak en Het Kameleon zullen foto’s van leden worden geplaatst. Eventueel
worden deze foto’s gepaard met de desbetreffende naam. Zo kunnen we onder
andere bijvoorbeeld aan het einde van de almanak een zogeheten ‘smoelenboek’
maken met alle leden.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wanneer een lid zich uitschrijft zullen alle gegevens van het oud-lid bewaard worden,
tenzij dit oud-lid bezwaar maakt. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om het oudlid uit te nodigen voor activiteiten van de LBC in de toekomst.
Wat zijn uw rechten?
Inzage/rectificatie
U heeft te allen tijde het recht om de door de LBC bewaarde gegevens in te zien en
om rectificatie aan te vragen wanneer er iets niet klopt in de administratie. U kunt een
overzicht van uw gegevens opvragen bij het bestuur via
abactis@leidsebiologenclub.nl of kunt u langskomen op de bestuurskamer om uw
gegevens in te zien.
Bezwaar/klachten
U heeft volgens de wet het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van
gegevens en om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer
u dit nodig acht. Wanneer u het niet eens bent met het verzamelen van essentiële
persoonsgegevens voor het lidmaatschap, kunt u het bestuur benaderen via
abactis@leidsebiologenclub.nl. Wanneer er geen oplossing gevonden kan worden
voor de situatie, zal het lidmaatschap per direct beëindigd worden, tenzij er nog
betalingen van deze persoon open staan.
Vergeten
Volgens de nieuwe GDPR heeft ieder persoon het recht om vergeten te worden.
Zodra een lid aanvraagt vergeten te worden, zullen alle gegevens verwijderd worden.
Het eventuele lidmaatschap zal per direct beëindigd worden, tenzij er nog betalingen
van deze persoon open staan.
Verstrekking van gegevens
Wanneer een persoon niet instemt met deze privacy verklaring, kan deze persoon
geen lidmaatschap verkrijgen.

