Privacyverklaring Vereniging Fries Scheepvaart Museum (versie mei 2018)
Privacywetgeving
De Vereniging Fries Scheepvaart Museum heeft een ledenadministratie met persoonsgegevens van
haar leden. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese Algemene verordening gegevensbescherming
(AGV). Deze regeling, die de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens verving, stelt vanuit
het oogpunt van privacybescherming eisen aan het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens.
Aard van dit stuk
Deze notitie kan worden aangemerkt als de privacyverklaring van onze vereniging, waarin wij
aangeven wat deze wetgeving betekent met betrekking tot de ledenadministratie van onze
vereniging en hoe de vereniging de daarin opgenomen persoonsgegevens verwerkt en beveiligt.
Daarmee is tevens de informatie over de verwerkingsactiviteiten gegeven, voor zover de vereniging
verplicht zou zijn daarvan een register aan te houden.
Adresgegevens
De Vereniging Fries Scheepvaart Museum heeft haar postadres bij het
Fries Scheepvaart Museum
Kleinzand 16
of: Postbus 186
8601 BH Sneek
8600 AD Sneek
Op de website van het museum zijn gegevens van (het bestuur van) de vereniging opgenomen
(www.friesscheepvaartmuseum.nl/organisatie/vereniging ).
Contact over de ledenadministratie en de verwerking van daarin opgeslagen gegevens kan eventueel
worden opgenomen met de directeur van het museum of via het postadres met het bestuur.
Verwerking van persoonsgegevens
De AGV merkt als te beschermen persoonsgegevens aan alle gegevens betreffende geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke personen. Dat kunnen dus allerlei gegevens van en over mensen zijn,
maar ook foto’s en video’s vallen er onder. De regeling geldt voor in een bestand (bijvoorbeeld
digitaal bestand, kaartenbak, archief) opgenomen of op te nemen gegevens bij een organisatie of
bedrijf.
De AGV stelt eisen over het verwerken van persoonsgegevens en ziet dat verwerken ruim.
Daaronder valt: verzamelen, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verstrekken, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Van wie en welke persoonsgegevens
De vereniging verwerkt alleen persoonsgegevens van haar leden. In de ledenadministratie van de
vereniging zijn de volgende gegevens opgenomen:
achternaam en voorletters,
adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats),
e-mailadres,
toegezegd jaarlijks contributiebedrag
eventueel bankrekeningnummer (IBAN) en toestemming voor automatische incasso.
De vereniging verwerkt geen zogenaamde bijzondere (extra gevoelige) persoonsgegevens.
Doel van de verwerking
De vereniging heeft in de eerste plaats naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) nodig om te
kunnen registreren wie lid zijn. Deze gegevens zijn ook nodig om de leden te kunnen uitnodigen voor
de jaarlijkse algemene ledenvergadering en eventuele extra ledenvergaderingen en correspondentie
over de jaarlijks verschuldigde contributie toe te sturen.
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De NAW-gegevens worden ook gebruikt om de leden het jaarboek van de vereniging, de nieuwsbrief
en informatie over de ledenreizen toe te zenden.
Het bedrag van de jaarlijkse contributie is door de ledenvergadering vastgesteld op minimaal € 17,50.
Diverse leden betalen een hoger bedrag, zodat in de ledenadministratie vastgelegd moet worden
welk bedrag elk lid betaalt.
De IBAN is nodig om de contributie per automatische incasso te kunnen innen. Als men voor die
incasso geen toestemming wil geven, krijgt men jaarlijks een factuur voor de contributie en is men
zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling daarvan. Dan is het niet strikt nodig de IBAN in de
administratie op te nemen.
Inmiddels heeft circa 80% van de leden een e-mailadres voor de ledenadministratie opgegeven. Dit
adres wordt gebruikt om deze leden de informatie over de ledenreizen digitaal toe te sturen,
waarmee de vereniging een flink bedrag aan verzendkosten kan besparen. De leden, van wie een emailadres bekend is, krijgen ook een paar keer per jaar een digitale nieuwsbrief.
Grondslag voor verwerking
Er is een wettelijke grondslag nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken. De AVG kent als
grondslag onder andere:
- toestemming van betrokkene,
- noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
- noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.
Als een van deze beide laatste grondslagen voor de verwerking aanwezig is, is geen aparte
toestemming nodig om de gegevens in een bestand op te nemen.
De vereniging beperkt zich in haar ledenadministratie tot de noodzakelijke gegevens. Die gegevens
zijn nodig om als vereniging te kunnen functioneren: weten wie lid zijn, hen uitnodigen voor
ledenvergaderingen en de jaarlijkse contributie innen. De verwerking van de persoonsgegevens is
daarom gebaseerd op de noodzakelijkheid voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.
Naast de ondersteuning van het museum is de belangrijkste doelstelling van de vereniging alles te
doen dat de belangstelling van leden en niet-leden voor de geschiedenis van de Friese scheepvaart,
de water- en ijssport en van Sneek doet toenemen. Tegen de achtergrond van deze doelstellingen
brengt het lidmaatschap van de vereniging een aantal voordelen voor de leden mee:
- zij hebben met partner gratis toegang tot het museum en de daar te houden tentoonstellingen en
andere activiteiten;
- zij krijgen het jaarboek van de vereniging, waarin het jaarverslag van de vereniging en van het
museum zijn opgenomen en waarin enkele artikelen staan over onderwerpen op het terrein van de
geschiedenis van de Friese scheepvaart, van de water- en ijssport en van Sneek en omgeving; in
Sneek en enkele omliggende plaatsen wordt het jaarboek door vrijwilligers bezorgd en aan elders
wonende leden per post toegestuurd;
- de leden kunnen de vijf lezingen per jaar bijwonen, die de vereniging organiseert over
onderwerpen op deze terreinen;
- zij krijgen tweemaal per jaar een fraai vormgegeven nieuwsbrief op papier, waarin zij worden
geïnformeerd over de te houden lezingen en waarin ook informatie staat over in het museum
georganiseerde tentoonstellingen en andere activiteiten; kort voor de lezingen wordt als
herinnering daarover nog een digitale nieuwsbrief gestuurd;
- de leden kunnen deelnemen aan de twee reizen, die de vereniging elk jaar speciaal voor haar leden
organiseert; zij worden daarvoor per e-mail uitgenodigd, als hun e-mailadres in de
ledenadministratie is opgenomen, en anders per post.
Het gebruik van de NAW-gegevens, respectievelijk het e-mailadres van de leden voor de toezending
van het jaarboek, de nieuwsbrieven en de uitnodiging voor de ledenreizen – en voor zover zij zich
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voor een reis hebben opgegeven, ook verdere informatie over de betreffende reis – is dus nodig voor
de aan het lidmaatschap verbonden voordelen voor de leden en daarmee noodzakelijk voor de
uitvoering van de overeenkomst die er tussen de vereniging en de leden bestaat op grond van het
lidmaatschap.
De vereniging verwerkt persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
De gegevens van de leden worden in de ledenadministratie opgeslagen en bewaard voor zo lang
betrokkenen lid zijn. Na beëindiging van het lidmaatschap door opzegging of overlijden worden de
gegevens verwijderd.
Verantwoordelijkheid voor gegevens
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van
de leden. De penningmeester van de vereniging verwerkt de in de ledenadministratie opgenomen
gegevens voor de inning van de jaarlijkse contributie. De feitelijke verwerking van de gegevens
gebeurt in opdracht van het bestuur verder door de directeur en een medewerkster van het museum
als administrateurs van de ledenadministratie. Zij zijn lid van de vereniging en zijn voor deze
activiteiten (onbetaalde) medewerkers van de vereniging.
Van de leden, die zich hebben aangemeld voor een ledenreis, worden de door hen daarvoor
opgegeven gegevens verwerkt door een bestuurslid dat deel uitmaakt van de ledenreiscommissie.
Beveiliging
Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Het digitale bestand van de ledenadministratie is opgeslagen in de cloud.
De interne procedures zijn zo ingericht dat alleen op een verantwoorde manier met de gegevens
wordt gewerkt. Alleen de penningmeester en de directeur en de bedoelde medewerkster van het
museum hebben toegang tot dit bestand, elk met een eigen wachtwoord.
Inzagerecht
Een lid heeft het recht zijn/haar gegevens in de ledenadministratie in te zien. Hij/zij kan een
toegangscode krijgen voor de inzage van uitsluitend de eigen gegevens. De IBAN is daarbij uit
veiligheidsoogpunt versleuteld.
Bij inzage kan een lid vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen. Verwijdering van de NAWgegevens en contributiebedrag is niet mogelijk, omdat deze essentieel zijn voor het functioneren van
de vereniging. Wel kan men eventueel het e-mailadres, het bankrekeningnummer en de
toestemming voor automatische incasso laten verwijderen.
Klachten
Wie een klacht heeft over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens wordt verzocht daarover
contact op te nemen met de directeur van het museum of met het bestuur van de vereniging,
waarna naar een oplossing zal worden gezocht. Er bestaat (vervolgens) altijd het recht een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Wijzigingen
Deze verklaring is opgesteld in mei 2018.
De vereniging behoudt zich het recht voor in deze verklaring wijzigingen aan te brengen. De laatste
versie zal dan met datumvermelding op deze website worden opgenomen.
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