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Overzicht van verwerkingsactiviteiten
gegevens van de leden en relaties van de vereniging Wadvaarders
Samenvatting:
De administratie van de ver. Wadvaarders onderhoudt een bestand van de leden en een
bestand van relaties. Onderhoudt van beide bestanden en de financiële administratie is
uitbesteed aan kantoor Kuipers te Groningen. Beide bestanden kunnen alleen gemuteerd
worden door het administratiekantoor Kuipers. Daarnaast staan kopieën van de
bestanden of gedeeltes ervan toegespitst op specifieke doeleinden online bij Conscribo,
Laposta en de website Wadvaarders.nl en offline bij de secretaris. Alle bestanden met
inlogcodes of tokens autorisatie beschermd en zijn alleen toegankelijk voor die enkele
leden die vanuit hun functie of taak toegang tot de desbetreffende bestanden moeten
hebben. Van de bestanden buiten het administratiekantoor Kuipers hebben de secretaris
en tijdelijk de IT-mensen het beheer. Alle bestanden zijn of worden alsnog beveiligd
tegen ongeautoriseerde openen.
Met andere partijen waar de ver. Wadvaarders persoonsgegevens van leden en relaties in
beheer heeft gegeven, zijn of worden nog verwerkersovereenkomsten gesloten.
Beveiliging van de toegang tot persoonsgegevens
Gegevens van leden zijn offline uitsluitend aanwezig op een beschermde usb-stick bij de
secretaris. Doel is de uitvoering van noodzakelijke beheer en beleid van de vereniging
en t.b.v. de administratie en communicatie met de leden.
Gegevens van leden zijn online aanwezig:
- bij administratiekantoor Kuipers en voor de secretaris beperkt beschikbaar via Afas
connector voor de secretaris. De toegang is beschermd via autorisatie met een token van
Afas. Doel is voor de secretaris om relevante gegevens van een lid te kunnen opzoeken
i.v.m. beheer en beleid van de vereniging en communicatie met leden.
- beperkt beschikbaar bij Conscribo en Laposta
Overzicht van verwerkingsactiviteiten
Opgeslagen gegevens per lid
Van onze leden wordt bij inschrijving de volgende gegevens ontvangen doordat het lid
die zelf opgeeft:
gegeven
doel/ t.b.v.
Achternaam
ledenadministratie, facturering, communicatie
Voornaam
ledenadministratie, facturering, communicatie
Voorletters
ledenadministratie, facturering, communicatie
Tussenvoegsel
ledenadministratie, facturering, communicatie
Adres, postcode, plaats, Land
ledenadministratie, facturering, communicatie
Geboortedatum
ledenadministratie, analyse, beleid vereniging
Telefoon, mobiel
ledenadministratie, facturering, communicatie
E-mail
ledenadministratie, facturering, communicatie
Achternaam partner
ledenadministratie, facturering, communicatie
Voornaam partner
ledenadministratie, facturering, communicatie
Bankrek.
Automatische incasso, indien akkoordverklaring
IBAN-nr.
Automatische incasso, indien akkoordverklaring
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Akkoordverklaring
Aanmeldingdatum
Mutatiedatum
Afmeldingdatum

Reden afmelding / mutatie

Naam schip
Type schip/ lengte
Thuishaven
Opmerkingen lid/ secretaris

ja/nee afgegeven voor automatische incasso
ledenadministratie
ledenadministratie
ledenadministratie tot einde verenigingsjaar daarna
verwijderd uit ledenbestand en opgeslagen in offline
archief t.b.v. archivering
ledenadministratie tot einde verenigingsjaar daarna
verwijderd uit ledenbestand en opgeslagen in apart
offline archief t.b.v. archivering
ledenadministratie, onderlinge communicatie via
online schepenlijst, alleen voor leden te raadplegen
ledenadministratie, onderlinge communicatie via
online schepenlijst, alleen voor leden te raadplegen
ledenadministratie, onderlinge communicatie via
online schepenlijst
ledenadministratie, communicatie tussen bestuur – lid

Per lid worden geen gegevens bijgehouden die niet relevant zijn.
De leden is niet expliciet gevraagd om toestemming om de opgegeven gegevens in een
bestand op te slaan, maar impliciet heeft elk lid daar wel gedaan door zich per mail of
schriftelijk in te schrijven. Inschrijving door een lid zelf mag worden beschouwd als
impliciete instemming met administratie van de gegevens voor de gebruikelijke
administratieve werkzaamheden ten einde de vereniging te kunnen besturen en beheren.
Aan het inschrijfformulier zal de vraag om toestemming voor bewerking van de
persoonsgegevens worden toegevoegd.
Elk lid kan op elk moment bij de secretaris inzage vragen in de gegevens die van hem in
het bestand zijn opgenomen.
Dezelfde gegevens van de leden worden online bijgehouden bij Conscribo, als backup
en als raadpleegbestand voor de bestuursleden, zie hieronder bij toegankelijkheid van de
gegevens voor details.
Bij Laposta worden online bijgehouden ten behoeve van communicatie tussen bestuur en
leden per mail en voor verzending van de nieuwsbrief en het verenigingsblad digitaal
Op de website Wadvaarders.nl is een autorisatiebestand aanwezig dat per lid bevat:
lidnummer, voorletter, naam, wachtwoord, datum laatste login, IP-adres laatste login en
dient om leden toegang te geven tot het afgesloten deel van de website en het afgesloten
deel van de website nautin.nl. Dit bestand staat vermoedelijk versleuteld op de website
en is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang.
Leden die opgezegd hebben worden na afloop van het verenigingsjaar na 31 december
uit het bestand verwijderd. Uitsluitend de secretaris en de IT-beheerders van de website
hebben toegang tot het bestand en kunnen mutaties aanbrengen.
Ten behoeve van de verzending van het verenigingsblad Berichten wordt tweemaal per
jaar een verzendlijst toegezonden met de adresgegevens van de leden en relaties aan de
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contactpersoon voor de drukker. Dat bestand bevat uitsluitend de voorletters of
voornaam, de naam, eventueel de organisatie en het toezendingsadres.
Nadat het blad is verzonden vragen wij de drukker het bestand te vernietigen, voor zover
hij dat al niet eigener beweging heeft gedaan.
Opgeslagen gegevens per relatie
Van relaties worden uitsluitend gegevens in een bestand bewaard ten behoeve van de
communicatie met deze relaties en eventuele toezending van het verenigingsblad in
papieren of digitale vorm.
Per relatie bevat het bestand maximaal:
Organisatie
Voorletters en/of Voornaam
Achternaam
Aanspreektitel
Adres en huisnummer (vaak alleen van de organisatie)
Postcode (vaak alleen van de organisatie)
Plaats (vaak alleen van de organisatie)
e-mailadres (vaak alleen van de organisatie)
telefoon of mobielnummer (vaak alleen van de organisatie)
wel/geen toezending verenigingsblad
Uitsluitend administratiekantoor Kuipers en de secretaris hebben toegang tot het bestand
en kunnen mutaties aanbrengen.
De gegevens zijn dor de relaties zelf aangeleverd of verkregen uit openbare websites van
de organisaties zelf.

De toegankelijkheid van de gegevens:
Het offline ledenbestand bij de secretaris is uitsluitend raadpleegbaar door de secretaris
en beschermd met een wachtwoord t.b.v. beheer van het ledenbestand.
Het online ledenbestand bij het administratiekantoor is uitsluitend te bekijken en te
muteren door administratiekantoor Kuipers en uitsluitend door de secretaris te
raadplegen zonder mutatierechten.
Het online ledenbestand bij Conscribo is uitsluitend te muteren en te beheren door de
secretaris en tijdelijk door de IT-beheerder. Het bestand is voor de bestuursleden
raadpleegbaar en beschermd met persoonlijke inlogcodes t.b.v. persoonlijke
communicaties tussen bestuursleden en individuele leden. Met Conscribo wordt het
overbodig dat individuele bestuursleden over een offline ledenbestand moeten
beschikken t.b.v. de communicatie van het bestuur met de leden. Bij Conscribo beschikt
de vereniging over een onafhankelijke en beveiligde backup buiten de vereniging en het
administratiekantoor en schept de mogelijkheid voor bestuursleden de gegevens van
leden te kunnen raadplegen als zowel administratiekantoor en secretaris onbereik baar
zijn. Bij het aftreden van een bestuurslid worden diens inloggegevens verwijderd.
Conscribo garandeert de veiligheid van de gegevens voor inbreuk in het bestand.
Met Conscribo is nog geen verwerkersovereenkomst gesloten maar deze is wel
aangevraagd.
Het online ledenbestand bij Laposta is uitsluitend te muteren en te beheren door de
secretaris en tijdelijk door de IT-beheerders en is alleen toegankelijk met persoonlijke
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inlogcodes. Laposta wordt gebruikt om de nieuwsbrieven en de digitale versie van het
verenigingsblad gecontroleerd naar de leden en relaties te versturen.
Met Laposta is 10 januari 2018 een verwerkersovereenkomst gesloten
5 april 2018, Robbert van der Eijk, secretaris

