Gegevensbeschermingsbeleid / privacyverklaring Lichtbond Noord
De Lichtbond Noord verzamelt van de leden een aantal gegevens die noodzakelijk zijn voor het
lidmaatschap.
Categorieën verzamelde persoonsgegevens:
-

Naam (achter en voornaam)
Partner
Geslacht
Geboortedatum
Adres
E-mailadres
Telefoonnummers
Datum begin lidmaatschap
Nummer vaste staanplaats
Beroep
Wel of geen toezending cluborgaan Noorderlicht en NFN-orgaan UIT.
Registratie van aanwezigheid op het terrein.

Doel van opslag:
-

Bepaling lidmaatschap.
Factureren lidmaatschapskosten.
Factureren kosten verbruik elektriciteit.
Bepaling vaardigheden voor inzet vereniging.
Verspreiding van verenigingsgerelateerd nieuws (bestuur of algemeen).
Verzending van cluborgaan “Noorderlicht”.
Samenstelling van lijsten betreffende seizoenplaatsen, ruillijsten seizoenplaatsen en
schoonmaakroosters.
Aangifte toeristenbelasting.

Waar opslag:
Opslag van de persoonsgegevens vindt plaats in het boekhoudsysteem Davilex. Vanuit Davilex wordt
een kopie gemaakt voor back-up en de actuele ledenlijst met verzendlijsten voor nieuws en het
Noorderlicht gegenereerd.
De gegevens zijn opgeslagen op de computer van de penningmeester, de NAS van de
penningmeester en in de cloud.
De systemen zijn beschermd door middel van firewalls en virusscanners.
Lijsten betreffende seizoenplaatsen, ruillijsten seizoenplaatsen en schoonmaakrooster zijn
opgeslagen op de webserver van de vereniging op een alleen voor leden toegankelijk deel.
Aanwezigheidsregistratie vind plaats door invulling van de leden bij aanwezigheid in een daarvoor
bestemd register die in de hal van het Mierenust ligt.
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Wie toegang tot gegevens:
De genoemde gegevens geplaatst op de webserver zijn voor alle leden toegankelijk via een
gebruikersnaam en inlogcode.
De gegevens ten aanzien van aanwezigheid zijn toegankelijk voor op het terrein vertoevende
personen.
Alle overige genoemde gegevens zijn alleen toegankelijk voor de zittende bestuursleden en de
administratieve ondersteuning voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
De leden kunnen ten alle tijden hun geregistreerde gegevens opvragen en wijzigingen in deze
gegevens doorgeven, die daarna verwerkt moeten worden door de penningmeester in zijn
hoedanigheid van ledenadministrateur.
Algemeen:
Gegevens worden niet gedeeld met derden.
Uitzondering op deze regel is:
NFN.
De volgende gegevens worden gedeeld met de NFN:
Naam, geslacht, adres, geboortedatum, het door de NFN uitgegeven registratienummer
(tevens lidnummer LBN) en wel of geen UIT! verzending.
Drukkerij Editoo.
De drukkerij Editoo krijgt per gedrukte uitgave van het Noorderlicht een adreslijst voor
verzending van het cluborgaan. Editoo heeft zich in haar algemene voorwaarden
geconformeerd aan de wettelijke regels voor gegevens verwerking.
Zowel met de NFN als met Editoo is een verwerkingsovereenkomst gesloten.
De gegevens worden verwijderd zodra een lid zijn / haar lidmaatschap opzegt.
Door lid te zijn van de vereniging gaan leden akkoord met de maatregelen genoemd in dit document.
Het document is een levend document, d.w.z. dat elk jaar de inhoud zal worden geëvalueerd en zo
nodig worden bijgesteld.
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