VERENIGING INDUSTRIËLE BOUWGRONDSTOFFEN
VERKLARING EN RICHTLIJNEN BETREFFENDE
ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS

Algemeen
De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Daarmee zijn organisaties
verplicht in kaart te brengen wat er aan persoonsgegevens bijgehouden wordt, wie er toegang heeft en wat er
met de persoonsgegevens gedaan wordt. Een dergelijke organisatie is verplicht verantwoording af te leggen en
tevens technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen.
Privacyverklaring
Vereniging Industriële Bouwgrondstoffen verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende
wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Zij heeft daartoe een protocol opgesteld
en geïmplementeerd.
Richtlijnen
De volgende richtlijnen gelden:
1 Persoonsgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers mogen niet aan derden verstrekt
worden zonder toestemming van de betrokkene.
2 In de ledenadministratie zijn uitsluitend de volgende gegevens per lid opgeslagen: bedrijf, achternaam,
aanhef, voornaam, initialen, adres, email-adres en banknummer.
3 De ledenadministratie wordt uitsluitend beheerd door de secretaris en de penningmeester, met als doel
het verzenden van aankondigingen en facturen.
4 Indien een bestand met persoonsgegevens gedeeld wordt met medebestuursleden, wordt dit bestand
dusdanig opgeslagen dat dit alleen met een wachtwoord geopend kan worden. Het wachtwoord
wordt per losse email of telefonisch doorgegeven.
5 Apparaten en netwerken worden adequaat beveiligd (up-to-date anti-virussofware, firewall, inloggen
met complex wachtwoord voor wifi en computer).
6 E-mails aan contacten buiten ons ledennetwerk worden alleen verzonden door alle e-mailadressen in
BCC te zetten (dus nooit via Aan of cc).
7 Foto’s van individuele (herkenbare) personen worden niet op de website, op facebook of in een
nieuwsbrief geplaatst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
8 Minimaal één maal per jaar wordt de verklaring, de richtlijnen en de handhaving er van binnen het
bestuur geëvalueerd. Hiervan wordt verslag gedaan in het Algemene Leden Vergadering. Indien
blijkt dat deze onvoldoende doeltreffend zijn, worden deze aangepast.
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