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Concept, door de leden vast te stellen 
in de eerstvolgende ledenvergadering! 

 
1. Privacyreglement 

Waar in dit reglement “de NGO” is vermeld wordt daarmee bedoeld: De vereniging Neder-

landse Geotextielorganisatie (NGO) ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder num-

mer 40397992. 

 

1.1. Privacyverklaring 

De NGO  hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Met dit privacyre-

glement wordt duidelijke op welke wijze de NGO omgaat met persoonsgegevens en welke 

gegevens mogelijk worden geregistreerd. 

 

De NGO doet veel om de privacy van de bij haar geregistreerde personen te waarborgen. 

De NGO gaat  daarom zorgvuldig om met verkregen persoonsgegevens. De NGO houdt 

zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Dit betekent onder andere dat de NGO: 

• Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 

Doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement. 

• Nieuwe leden vraagt om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. 

• Passende technische en organisatorische maatregelen neemt waarmee de beveiliging van 

persoonsgegevens wordt gewaarborgd. 

1.2. Registratie persoonsgegevens 

De NGO onderscheid collectieve en individuele leden. Een collectief lid is een rechtspersoon 

met contactpersoon. Een individueel lid is een natuurlijk persoon. 

Van elk lid kunnen de volgende persoonsgegevens worden geregistreerd: 

Roepnaam, familienaam, voorletter(s), geb. datum, woonadres, bedrijfsnaam, telefoonnum-

mer en e-mailadres (zakelijk en privé). Het registeren van deze data is facultatief. Wat het 

betreffende lid zelf aan gegevens verstrekt wordt geregistreerd. Een (potentieel) lid bepaalt 

zelf welke gegevens worden verstrekt. 

Naast de registratie van persoonsgegevens gerelateerd aan het lidmaatschap verwerkt de 

NGO persoonsgegevens voor bijeenkomsten. In de meeste gevallen zijn deze gegevens be-

perkt tot het verwerken van naam, bedrijfs- en contact- en factuurgegevens (e-mailadres 

en telefoonnummer). 

 

1.3. Verwerking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden door de uitvoerend secretaris verwerkt voor: 

• Administratieve doeleinden 

• Communicatie waaronder kennisoverdracht en uitnodigingen   

• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht 

• Het inkopen van diensten, materiaal en materieel 
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• Het administreren van activiteiten, waaronder ook de financiële administratie wordt be-

grepen 

• Persoonsgegevens worden door de NGO uitsluitend op elektronische wijze opgeslagen en 

voor de periode die voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, voor onderzoek gewenst is of 

voor de periode die op grond van wet- en regelgeving is bepaald. Persoonsgegevens van 

personen jonger dan 18 jaar worden uitsluitend verwerkt met toestemming van de wette-

lijke vertegenwoordiger(s) van de betreffende persoon.  

1.4. Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens zijn de van toepassing zijnde rechten 

en plichten die aan het lidmaatschap zijn verbonden, zoals vermeld in de statuten van de 

vereniging, het huishoudelijk reglement en de website van de NGO. 

Primair doel van de gegevensverwerking is invulling te geven aan de statutaire doelstelling. 

1.5. Bewaartermijn 

Persoonsgegevens worden tenminste bewaard voor de termijn(en) die op grond van wet- en 

regelgeving is vereist. Daarnaast worden gegevens bewaard voor (historisch) onderzoek en 

toekomstige activiteiten. Persoonsgegevens worden in principe niet verwijderd tenzij de 

persoon zelf, of diens rechtsopvolger, daar uitdrukkelijk en schriftelijk om verzoekt. 

1.6. Verstrekking aan derden 

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt met uitzondering van gegevens die 

worden verstrekt aan: 

• Uitgeverij Educom (voor toezending van het periodiek GeoKunst worden naam en adres-

gegevens verstrekt.) 

• The International Geosynthetic Society (IGS), (i.v.m. het gerelateerde lidmaatschap van 

de IGS worden naam en e-mailadres verstrekt.) 

• Organisatoren die in opdracht/samenwerking met de NGO een bijeenkomst organiseren. 

(Verstrekt worden dan de daarvoor relevante contactgegevens.) 

 

 

1.7. Recht op inzage, wijziging, verwijdering of 

overdracht 

Een persoon waarvan de NGO gegevens heeft geregistreerd heeft recht op inzage, rectifica-

tie of verwijdering van die persoonsgegevens. Een persoon waarvan de NGO gegevens 

heeft geregistreerd heeft ook het recht om de door de NGO geregistreerde gegevens in op-

dracht over te dragen aan de persoon zelf of aan een andere partij, te bepalen door de be-

treffende persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Toestemming om gegevens te 

verwerken kan door de betreffende persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) altijd 

worden ingetrokken.  
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1.8. Beveiliging 

De NGO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om per-

soonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verkrijging. Voorbeelden daarvan zijn: 

• Personen die namens de NGO inzage hebben in persoonsgegevens zijn gehouden aan ge-

heimhouding daarvan. Daarbij worden ze gewezen op het belang van het beschermen van 

persoonsgegevens. 

• Elektronische systemen zijn beveiligd met unieke en periodiek wisselende toegangscodes 

en wachtwoorden.  

• Maatregelen worden met regelmaat getest en geëvalueerd. Waar nodig worden procedu-

res aangescherpt.  

1.9. Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw com-

puter. De NGO gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen 

de NGO in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze 

te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze websitebezoekers. Cookies geven 

informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tij-

dens het bezoeken van de websites van de NGO geen cookies ontvangt. 

 

1.10. Klachten, vragen/opmerkingen 

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens mogen de NGO schriftelijk worden toe-

gezonden. 

Voor vragen, of- op aanmerkingen kunt contact met de NGO opnemen, bij voorkeur per 

mailbericht naar info(at)ngo.nl. 

 

1.11. Onvoorzien/disclaimer 

In gevallen waarin dit privacyreglement niet voorziet wordt gehandeld naar de intenties van 

de wet. Dit reglement is aan wijzigingen onderhevig. De meest actuele en van toepassing 

zijnde versie is gepubliceerd op de website van de NGO. 

 

 

Versie/datum 

Versie 1.0 gedateerd 01-09-2018 

Vastgesteld door het bestuur op @@ 

Goedgekeurd door de leden op @@ 
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