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Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN)
secretaris: info@mmnatuurlijk.nl
KVK nr. 40479800
Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy Verklaring geeft MMN informatie over hoe MMN omgaat met persoonsgegevens.
MMN doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. MMN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat MMN:
1. T.a.v. de persoonlijke gegevens
1.1. Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijst en deze
respecteert
1.2. Alleen gegevens verwerkt die we persoonlijk van u hebben ontvangen
1.3. Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt b.v. lidmaatschap
1.4. De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen
1.5. De persoonsgegevens laat beheren door de verenigingspenningmeester
1.6. De persoonsgegevens van de werkgroep- en commissieleden laat beheren door de
desbetreffende coördinator/secretaris van de werkgroep of commissie
1.7. Alle persoonsgegevens deelt met de verenigingssecretaris.
1.8. De verenigingssecretaris/-penningmeester vraagt om op een beveiligde privécomputer te
werken
1.9. In de bijlage een uitwerking heeft gemaakt voor de minimale persoonsgegevens en het doel
2. T.a.v. het lidmaatschap
2.1. Verzoek tot betaling lidmaatschap doet via toegevoegde brief in de Modderkoning of
persoonlijke e-mail
2.2. Bij beëindiging van uw lidmaatschap, en als de betaling van uw lidmaatschap heeft
plaatsgevonden, uw gegevens tussen zes en twaalf maanden verwijdert
3. T.a.v. van derden
3.1. Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
4. T.a.v. van foto’s en video’s voor Modderkoning, MMN website, MMN facebook, krant, PR
4.1. Geen foto’s maakt of plaatst met herkenbare personen voordat we vooraf mondeling
toestemming hebben gevraagd
4.2. Geen foto’s met herkenbare gezichten maakt/plaatst, tenzij we hier voor-/achteraf
schriftelijk toestemming is gevraagd
4.3. Geen video’s of filmpjes maakt/plaatst met personen erop, tenzij hiervoor voor-/achteraf
schriftelijk toestemming is gevraagd

5. T.a.v. de website www.mmnatuurlijk.nl
5.1. Gebruikers van de website erop attendeert dat deze niet is beveiligd via een certificaat links
boven in de balk naast het website-adres
(Alle informatie op de website is openbaar en de download documenten staan in pdf.)
5.2. Informatie en waarschuwing over een niet-beveiligde website toont door klikken op de ‘niet
veilig’ certificaat:
“je moet geen beveiligde gegevens (zoals wachtwoord of creditcard) opgeven
op deze site, omdat ze kunnen worden gestolen door aanvallers”
Hier wordt door MMN ook niet naar gevraagd
5.3. De digitale aan- of afmelding van leden alleen zichtbaar is voor webmaster, penningmeester
en secretaris
6. T.a.v. het wijzigen privacy verklaring
6.1. De privacy verklaring in elke MMN bestuursvergadering en ledenvergadering op de agenda
plaatst
6.2. De privacy verklaring op de website MMN plaatst
6.3. Bij belangrijke wijzigingen in de privacy verklaring dit op de website, in de Modderkoning of
op de ledenvergadering (ver)meldt
7. T.a.v. van uw rechten:
7.1. Op verzoek u inzage geeft in uw persoonsgegevens
7.2. Op verzoek uw persoonsgegevens aanpast
7.3. Op uw verzoek minder persoonsgegevens verwerkt
7.4. U wijst op de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke
gegevens
5. T.a.v. Vragen, informatie, en klachten
Maarn Maarsbergen Natuurlijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover
en contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Secretaris MMN: info@mmnatuurlijk.nl

Bijlage
De verwerking van de persoonsgegevens beperkt MMN tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
1. T.a.v. ledenadministratie
1.1. Persoonlijke gegevens: naam, adres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer
1.2. Leden melden zich aan via de MMN website of via de penningmeester van de vereniging
1.3. De digitale aanmeldingsformulieren van nieuwe leden wordt twee maal per jaar verwijderd
door de webmaster. De webmaster kan indien gewenst een export maken van de nieuwe
leden. Alleen de webmaster, verenigingssecretaris en – penningmeester hebben toegang tot
deze formulieren.
2. T.a.v. bestuursleden en voorzitter/secretaris van commissies en coördinatoren van werkgroepen
2.1. Persoonlijke gegevens: naam, adres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer
2.2. De namen en e-mailadressen van de bestuursleden, voorzitter/secretaris commissies, en
coördinatoren van de werkgroepen staan op de website i.v.m. bereikbaarheid voor leden en
niet leden
•
Na het verlaten van bestuur/werkgroep/commissie worden de gegevens binnen vier
weken verwijderd van de website
2.3. Bestuursleden en coördinatoren dragen na het verlaten van het bestuur/werkgroep of
commissie alle persoonlijke gegevens van MMN leden over aan de opvolger of
penningmeester/secretaris
2.4. Bestuursleden en coördinatoren verwijderen na de overdracht alle persoonlijke gegevens van
de privé computer en (mobiele) telefoon
3. T.a.v. de commissie- en werkgroepleden
3.1. Persoonlijke gegevens: naam, adres, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer
3.2. De secretaris of coördinator van de desbetreffende commissie- of werkgroepleden beheert
deze gegevens i.v.m. onderlinge goede communicatie en bereikbaarheid
3.3. De verenigingssecretaris en -penningmeester beschikken over de persoonlijke gegevens van de
commissie- en werkgroepleden i.v.m. directe communicatie en bereikbaarheid
4. T.a.v. deelname lezingen, excursies, minicursussen en “Kind en Natuur”
4.1. De persoonlijke gegevens van de deelnemers
•
zijn minimaal: naam, e-mailadres of telefoonnummer o.a. voor doorgeven van
wijzigingen, wel/niet doorgaan van de activiteit
•
worden beheerd door de desbetreffende coördinator
•
worden doorgegeven aan en gecontroleerd door de penningmeester in verband met
lidmaatschap (vaak korting bij lidmaatschap)
•
worden verwijderd na deelname door de desbetreffende coördinator
o bij deelname aan lezing/excursie/minicursus binnen vier weken
o na opzegging van deelname aan “Kind en Natuur” binnen vier weken
5. T.a.v. de Modderkoning
5.1. Penningmeester voorziet de coördinator Modderkoning van adressen
5.2. Wordt bezorgd door leden of kinderen van leden

