PRIVACYVERKLARING AMATHYSTA
Vanaf 25 mei 2018 is de verordening ter bescherming van de privacy van natuurlijke personen
van kracht (de algemene verordening gegevensbescherming). Voor onze vereniging betekent dit
dat wij duidelijk moeten maken hoe met persoonsgegevens worden omgegaan. Het bestuur van
Amathysta heeft daarom de onderstaande verklaring opgesteld.
Op grond van de algemene verordening gegevensbescherming dient u als lid van de vereniging toestemming te verlenen dat uw persoonsgegevens
worden verwerkt zoals in deze verklaring wordt
omschreven.
Het bestuur verzoekt u daarom een e-mail met de
tekst “akkoord met verwerking” naar de secretaris
te sturen (secretaris@amathysta.nl).

PRIVACYVERKLARING

versie: 22 mei 2018
Dit is de privacyverklaring van
de koninklijke erkende vereniging van Amateur Geologen,
Mineralogen en Paleontologen
Amathysta, hierna te noemen
“Amathysta” of “de vereniging”.
Het inschrijvingsnummer bij
de kamer van Koophandel van
Amathysta is 40624146.
Amathysta is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
In deze verklaring staat het
algemene beleid ten aanzien van
het verwerken van persoonsgegevens, welke gegevens worden
verwerkt, hoe de privacy wordt
gewaarborgd en welke rechten
daar aan verbonden zijn.
Deze verklaring heeft betrekking
op gegevens van leden van Amathysta en personen met wie de
vereniging een relatie heeft.

Amathysta respecteert de privacy van haar leden, de bezoekers van haar website www.
Amathysta.nl en van derden met
wie de vereniging een relatie
heeft.
Amathysta stelt de veiligheid en
vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens voorop en gaat
hier zorgvuldig mee om.
De persoonsgegevens worden
alleen gedeeld met partijen die
de vereniging inschakelt voor
de levering van diensten en met
partijen waarmee de vereniging
gegevens moet delen op basis
van een wettelijk verplichting.
De wijze waarop Amathysta
persoonsgegevens verzamelt
en verwerkt
Amathysta verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens van
betrokkenen;
● Als deze lid zijn van de vereniging, of hiervan lid willen
worden;
● Gebruik maken, of willen
gaan maken van haar diensten;
● Die, op vrijwillige basis, ge-

gevens verstrekken of achterlaten via gangbare kanalen, zoals e-mail, de website,
schriftelijk of per telefoon;
● Een zakelijke relatie met
Amathysta hebben en uit dien
hoofde de gegevens hebben
verstrekt.
De doelen waarvoor de
persoonsgegevens worden
verzameld en verwerkt
Amathysta verwerkt en verzamelt persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
Communicatie
De gegevens worden gebruikt
om contact op te kunnen nemen
als dat noodzakelijk is in verband met het lidmaatschap van
de vereniging en om betrokkenen op de hoogte te stellen van
activiteiten.
Acquisitie
Amathysta kan de vereniging
onder de aandacht te brengen
bij potentiële nieuwe leden of
andere geïnteresseerden.
Uitvoeren en
organiseren
van activiteiten
Indien Amathysta activiteiten,
overeenkomstig de doelstelling
van de vereniging organiseert,
kunnen hiervoor persoonsgegevens worden verwerkt.
Uitvoeren
overeenkomst
Indien Leveranciers, dan wel
betrokkenen die een overeenkomst van andere aard met
Amathysta hebben, verwerkt de
vereniging de gegevens voor de
voorbereiding, totstandkoming
en uitvoering van deze overeenkomst.
Gebruikerservaring
website
Amathysta kan onderzoeken of
de website een optimale gebruikerservaring biedt. De gegevens
die (vrijwillig) op de site worden
achtergelaten, kunnen hiervoor
worden gebruikt.

Grondslagen voor de
verwerking
Amathysta verwerkt de gegevens op basis van de onderstaande grondslagen;
● De gegevens zijn noodzakelijk voor het aangaan of het
uitvoeren van een overeenkomst;
● Betrokkene hebben uitdrukkelijk toestemming voor de
verwerking verleend;
● De vereniging heeft daartoe
een gerechtvaardigd belang.
Processen waarbij
persoonsgegevens worden
verwerkt
Amathysta verwerkt persoonsgegevens bij de uitvoering van
de onderstaande processen.
1. ledenadministratie
2. verzending verenigingsblad
3 activiteiten van werkgroepen
en de vereniging
4 excursies
5 uitvoering van overeenkomsten
6 de financiële administratie
Voor de uitvoering van deze processen worden de volgende persoonsgegevens verzameld.
● Het geslacht, de voor en achternaam;
● Het woonadres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats);
● Het telefoonnummer;
● Het e-mailadres;
● Het bankrekeningnummer;
● De belangstelling van leden
voor deelgebieden van de
geologie (bijvoorbeeld fossielen of mineralen).
Bewaartermijn van de
persoonsgegevens
Amathysta bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens ten
behoeve van het lidmaatschap
worden bewaard zolang het lidmaatschap duurt plus maximaal
een jaar na beëindiging van het
lidmaatschap.
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De gegevens in verband met een
zakelijke relatie worden bewaard
zolang deze relatie duurt en zo
lang de vereniging daartoe op
grond van de wet verplicht is.
De gegevens van de financiële administratie, waarvoor een
wettelijke
bewaarverplichting
bestaat worden conform deze
verplichting bewaard.
Het delen van gegevens
met derden
De vereniging deelt de persoonsgegevens niet met derden,
behoudens met partijen die de
vereniging inschakelt voor de
levering van diensten, of het verkrijgen van toestemming voor
het uitvoeren van activiteiten, of
hiertoe een wettelijk verplichting
bestaat.
De beveiliging van de
persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden
beveiligd om te voorkomen dat
deze verloren gaan of in verkeerde handen vallen. De toegang tot de (elektronische)
systemen is beveiligd met een
wachtwoord en alleen bevoegde
bestuursleden of coördinatoren
van de werkgroepen hebben toegang tot de persoonsgegevens.
Recht op inzage,
aanpassing en verwijdering
van de persoonsgegevens
De betrokkene, die de persoonsgegevens heeft verstrekt,
heeft het recht de gegevens in
te zien, te corrigeren of te laten
verwijderen. Daarnaast heeft
deze betrokkenen het recht om
de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of
bezwaar te maken tegen de verwerking hiervan.
Ook heeft de betrokkene in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat
betekent dat de betrokkene bij
de vereniging een verzoek kan
indienen om zijn persoonsgegevens in een computerbestand
naar hemzelf, of een met naam

genoemde organisatie te sturen.
Het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming tot,
of bezwaar tegen de verwerking
van de persoonsgegevens kan
worden gestuurd naar secretaris@Amathysta.nl.
Om er zeker van te zijn dat dit
verzoek door de betrokkene is
gedaan, dient een kopie van het
identiteitsbewijs met het verzoek te worden meegestuurd.
Aanbevolen wordt, ter bescherming van de privacy, in deze
kopie de pasfoto, MRZ (machine
readable zone, dit zijn de twee
of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de
achterkant van een ID-kaart),
ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te
maken. Het bestuur van de
vereniging zal zo snel mogelijk
beoordelen of gehoor moet en
kan worden gegeven aan het
verzoek.
Klachten over de gegevensverwerking kunnen worden ingediend bij de secretaris van de
vereniging.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.
https://autoriteitpersoonsgege
vens.nl/nl/contact-met-de-auto
riteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wijzigingen in het privacy
beleid van Amathysta
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en
de door de vereniging uit te voeren activiteiten kunnen veranderen. De vereniging behoudt zich
dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is in te
zien op www.amathysta.nl.

