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Onderstaand deelt de GVIJ mee welke maatregelen de GVIJ, in verband met de “Algemene 
Verordening Gegevensbescherming”, die op 25 mei 2018 van kracht geworden is, heeft getroffen om 
uw privacy te waarborgen en uw gegevens te beschermen en hoe en waarvoor de GVIJ deze 
gegevens gebruikt. 
 
De belangrijkste punten van het privacy beleid van de GVIJ zijn:  

1. De GVIJ heeft één database met ledengegevens en verstrekt geen gegevens aan derden 
zonder toestemming. Deze database is versleuteld en wordt beheerd door de secretaris van 
de vereniging. 

2. De GVIJ registreert alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om de vereniging te kunnen 
laten functioneren. 

3. De GVIJ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan, voor de doeleinden waarvoor deze 
verkregen zijn, noodzakelijk is. Dit betekent  dat de gegevens bij opzegging uit de database 
worden verwijderd. 
 

De ledenadministratie bevat de navolgende gegevens: Naam, Adres, Postcode, Woonplaats 
(de zogenaamde NAW-gegevens), de datum aanvang lidmaatschap, het type lidmaatschap (gewoon 
lid, B-lid of erelid) en indien bekend: uw telefoonnummer, uw e-mail adres en een code voor uw 
interessegebied(en) wat betreft de geologie. 
De leden hebben recht op inzage in hun gegevens die GVIJ beheert. 
De ledenadministratie wordt gebruikt voor het in eigen beheer aanmaken van de contributienota’s, 
de lidmaatschapskaarten en de etiketten voor de verzending van ons clubblad.  
 
De ledenadministratie verstrekt aan de penningmeester een overzicht waarmee de debiteurenrelatie 
met de leden kan worden bijgehouden en de lidmaatschapskaarten, die uitgereikt worden c.q. 
toegezonden na betaling. 
De contributienota’s worden verstrekt aan de redactie van ons clubblad die ze invoegt bij het 
novembernummer. 
 
De ledenadministratie verstrekt jaarlijks een overzicht van het ledenbestand aan de bestuursleden 
plus de hoofdredacteur van ons blad.  
Mutaties op het ledenbestand worden periodiek doorgegeven aan de bestuursleden plus de 
hoofdredacteur van ons blad. 
 
Buiten deze gegevensbescherming zijn er ook aangescherpte regels voor portretten, zoals foto’s van 
personen of groepen personen tijdens evenementen, excursies en open dagen waarop mensen 
herkenbaar voorkomen. Dat geldt vooral voor sociale media en websites. De GVIJ zal na 25 mei 2018  
toestemming vragen of er gebruik gemaakt mag worden van uw portret, bijvoorbeeld door een vraag 
op een inschrijvings c.q. deelname formulier  


