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________________________________________________________________________________________ 

PRIVACY VERKLARING NEDERLANDSE BOND van VOGELLIEFHEBBERS 
_________________________________________________________________________________________ 
DATUM: 9 mei 2018 (bijgesteld 9 maart 2021)  
 
 
De NBvV respecteert de privacy van haar leden. De bescherming van privacy is daarom 
uiterst belangrijk voor ons. Leden kunnen er op vertrouwen dat gegevens op een 
transparante en eerlijke manier worden verwerkt en de NBvV er alles aan zal doen om 
zorgvuldig en verantwoord met deze gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge 
voorwaarden van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 
acht. 
 
In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens verwerken, hoe wij dat doen 
en welke rechten u daarbij hebt (zoals recht op inzage en het recht om bezwaar te maken 
tegen de verwerken van uw gegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op 
persoonsgegevens van al de leden die aangesloten zijn bij de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers (NBvV) en daarbij gebruik maken van NBvV-diensten. 
 
Hieronder vallen zowel gegevens die offline verzameld worden via de afdelingssecretarissen 
en speciaalclubs en ringencommissarissen van afdelingen aangesloten bij de NBvV, maar 
ook gegevens die online worden verzameld zoals via de ringenbestelling, aanvraag 
tentoonstellingen en prijzen, alsmede gebruik van de digitale keurmeesteragenda en haar 
gegevens ter registratie en vastlegging van en voor de keurmeester en verder alle gegevens 
die benodigd zijn om de NBvV-evenementen te organiseren en als zodanig te verzekeren. 
  
De persoonsgegevens die we gebruiken zijn noodzakelijk om de NBvV-bedrijfsvoering zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen. De NBvV slaat niet meer data op dan strikt noodzakelijk 
voor de bedrijfsvoering en uit noodzaak van een wettelijke verplichting (bij bestelling van EC 
vogelringen). De bewaartermijn volgt de verplichting die ons door de overheid opgelegd 
wordt.  
 
Naar onze bescheiden mening ging de NBvV al veilig om met de door haar opgeslagen data. 
Zo zijn de databases goed beveiligd middels dubbele beveiligingen, o.a. wachtwoorden en is 
de data, ook de back-up, technisch goed beveiligd en ondergebracht. Toch is de NBvV van 
mening, mede in het kader van de nieuwe aangescherpte regels met betrekking tot de 
Europese privacyregels, u het e.e.a. nog eens duidelijk te maken.  
  
In deze Privacy verklaring vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens?    
 
De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:  
 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers  
Aletta Jacobsstraat 4  
4623 ZB Bergen op Zoom 
Tel. 0164-235007 (tijdens kantooruren) 
e-mail: info@nbvv.nl 
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2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?  
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een zo efficiënt 
mogelijke bedrijfsvoering t.b.v. de organisatie, de afdeling waarbij u bent aangesloten en 
voor het uitvoeren van NBvV activiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer u inschrijft via 
de NBvV voor een tentoonstelling of inlogt op een bestaand account of wanneer je producten 
bestelt, zoals ringen, clubshopartikelen, etc. De NBvV verzamelt alleen persoonsgegevens 
die uzelf aan ons verstrekt hebt voor het doel waarvoor u e.e.a. verstrekt heeft. Met 
uitzondering van het unieke kweeknummer, welk u is toegewezen bij aanvang lidmaatschap 
van de NBvV. 
 
3. Waarom mogen we uw gegevens verwerken?  
 
Op grond van de wet, mogen we persoonsgegevens verwerken, omdat de verwerking van de 
meeste persoonsgegevens die we gebruiken noodzakelijk zijn om de NBvV-bedrijfsvoering 
zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 
 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens daarnaast voor de volgende doelen: 

- de uitvoering en vastlegging van overeenkomsten met u (keuringen, 
tentoonstellingen, etc.); 

- voor het relatiebeheer (uitnodigingen); 
- product- en dienstontwikkelingen (verbetering van ringen, aantallen, etc.); 
- het uitvoeren van analyses (ledenverloop); 
- het nakomen van wettelijke verplichtingen (bij EC ring bestellingen); 
- het bieden van ledendienst aan NBvV leden; 
- klantenservice t.b.v. NBvV-leden en derden die hierom verzoeken (beperkte 

verstrekking); 
- bescherming van onze eigendommen en fraudebestrijding (m.b.t. ringen en 

kweeknummer). 
 
Hetzelfde geldt voor het gebruik dat voor de uitvoering van precontractuele maatregelen 
noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten:  

- het gebruik noodzakelijk is om een wettelijke verplichting voor ons na te komen, 
bijvoorbeeld voor de nakoming van overheidsverplichtingen;  

- het gebruik noodzakelijk is om het gerechtvaardigde belang van ons of een andere 
partij te behartigen, bijvoorbeeld bij de inschakeling van dienstverleners in verband 
met de verwerking in opdracht, zoals pakketdiensten, de uitvoering van statistische 
onderzoeken en analyse, registraties van aanmeldprocedures en het gebruik van 
beveiligingsmiddelen.  

 
4. Hoe beveiligen we uw gegevens?  
 
De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. De NBvV heeft 
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens 
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder andere 
door wachtwoorden toe te kennen aan een beperkt aantal functionarissen.  
 

• Ter bescherming van uw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; 
voor de communicatie via uw internetbrowser gebruiken wij bijvoorbeeld SSL= 
Secure Socket Layer. Dit kunt u herkennen aan het slotsymbool dat uw browser bij 
een SSL-verbinding laat zien.  

• Ter waarborging van de duurzame bescherming van uw gegevens worden de 
technische beveiligingsmaatregelen regelmatig getoetst en zo nodig aangepast aan 
de stand van de techniek.  
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• Deze beginselen gelden ook voor bedrijven die in opdracht van ons en op aanwijzing 
van ons gegevens verwerken en gebruiken. 

 
5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?  
 
Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel 
waarvoor wij ze gekregen hebben of voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Hierna 
vindt u per typegebruik de toepasselijke bewaartermijnen. Zo zullen gegevens met 
betrekking tot bestelde EC-vogelringen t.b.v. de overheid langer bewaard dienen te blijven 
dan persoonsgegevens van een lid die deze nooit besteld heeft. 
   
Nadat het doel is vervallen of bereikt, worden uw persoonsgegevens gewist of beperkt.  
In geval van beperking worden uw gegevens gewist zodra de wettelijke bewaartermijn het 
wissen niet langer in de weg staan.  
 
6. Wanneer en hoe gebruiken wij de gegevens voor het versturen van informatie over  
    producten, diensten en andere berichten?  
 
Bij lidmaatschap krijgt u maandelijks het organisatieblad “Onze Vogels” fysiek toegezonden. 
Deze toezending kunt u beëindigen of beperken via uw afdelingssecretaris die hiertoe een 
mutatie kan stellen in de online ledenadministratie bij de afdeling waar hij gemachtigd is.  
  
Wij gebruiken daarnaast de door ons verkregen gegevens voor de verzending van “Onze 
Vogels”, door u bestelde goederen worden in de meeste gevallen altijd via de afdeling waar 
u lid bent bezorgd (ringen via de ringencommissaris, clubshopartikelen eventueel via de 
secretaris, etc.). Nieuwsbrieven worden door ons naar uw e-mailadres verzonden indien u 
zich heeft ingeschreven als abonnee op nieuwsbrieven. Uitschrijven kan dan ook via de link 
die aanwezig is bij die nieuwsbrieven. Oproepen voor inschrijvingen t.b.v. tentoonstellingen 
worden via de NBvV-site gedaan, waarbij u eigen handelingen bepalend zijn. Om mee te 
kunnen doen aan sommige tentoonstellingen dient u gegevens te verstrekken die alleen voor 
dat doel gebruikt worden en bestemd zijn. De door u verstrekte informatie kan geverifieerd 
worden via de ledendatabase van de NBvV. De informatie wordt dus gebruikt met uw 
instemming en goedvinden. 
 
Wij meten en bewaren de open- en klikratio’s in de gebruikersprofielen. Deze informatie 
omvat of, en wanneer u onze e-mails opent. Wij gebruiken deze gegevens ook voor 
statistische doeleinden.  
 
Het is niet mogelijk om zich af te melden voor bepaalde informatie die nodig is voor de 
uitvoering van ringenbestellingen en voor het functioneren van de NBvV als geheel, 
waaronder kweeknummer, NAW gegevens of informatie over bepaalde vogels indien de wet 
dit voorschrijft (bijv. bij EC-vogels).  
 
7. Wat doen wij met de gegevens die wij verkrijgen bij het opnemen van contact? 
 
Contactopname  
Bij het opnemen van contact met ons per telefoon, e-mail of via een contactformulier worden 
de door u opgegeven gegevens door het bondsbureau NBvV opgeslagen om uw vragen te 
kunnen (laten) beantwoorden. 
 
8. Wat doen jullie met de gegevens wij verkrijgen van leden van de NBvV?  
 
Indien u zich hebt aangemeld als lid, via een afdeling of in geval van verspreid lidmaatschap 
via het bondsbureau NBvV, zullen wij uw gegevens alleen verwerken zover dat nodig is om 
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onze content en diensten te leveren. Uw persoonlijke gegevens worden alleen met uw 
toestemming verzameld en gebruikt.  
 
Ringenbestelling door niet-leden 
De NBvV is door de Overheid aangewezen als organisatie die niet-leden tevens ringen t.b.v. 
EC-vogels dient te verschaffen, e.e.a. onder bepaalde voorwaarden en regels (b.v. hogere 
kostprijs ring). Bij een bestelling van ringen door niet-leden hebben wij, afhankelijk van het 
specifieke geval, bepaalde gegevens nodig voor de uitvoering van het contract (zoals naam, 
BSN nummer, leverings- en factuuradres en e-mailadres) evenals gegevens over het  
gekozen betaalmiddel c.q. wijze. Gegevens die wij moeten opslaan in overeenstemming met 
wettelijke verplichtingen, statuten of contractuele bewaarvereisten worden beperkt in plaats 
van gewist om te voorkomen dat ze voor andere doeleinden worden gebruikt. 
 
We verwijderen de meeste gegevens binnen zeven jaar na de uitvoering van de bestelling, 
tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om de gegevens langer te bewaren en om aan 
onze wettelijke bewaarplicht te voldoen. 
 
 
9. Hoe zit het met het gebruik van mijn gegevens als ik mij inschrijf voor een tentoonstelling?  
 
Wij maken gebruik van uw gegevens om u als deelnemer te kunnen registreren, inschrijfgeld 
te innen en uw gegevens te verwerken t.b.v. een uit te brengen catalogus. De informatie die 
hierin vermeld wordt is echter beperkt tot naam, voorletters, kweeknummer, woonplaats en 
eventueel telefoonnummer. 
 
11. Wie hebben er toegang tot mijn gegevens en aan welke derden verstrekt de NBvV mijn  
      gegevens?  
 
Toegang 
Uitgangspunt is dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor functionele medewerkers van 
de NBvV als dat voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is.  
 

• Bondsbureau medewerkers ter verwerking van de ledenadministratie. 
• De 2e voorzitter van de NBvV v.w.b. controle op gebruik van persoonsgegevens en 

verbeteren van de digitale invoer.  
• Districtsvoorzitters i.v.m. goedkeuring aanvraag tentoonstellingen voor de afdelingen 

waartoe zij geautoriseerd zijn (districtsindeling is leading). 
• Afdelingssecretarissen i.v.m. ledenbestand afdeling alleen voor wat betreft de 

afdeling waartoe zij geautoriseerd zijn (afdeling tot wie de secretaris functioneel 
behoort). 

• Afdeling- en Speciaalclub secretarissen i.v.m. aanvraag tentoonstellingen, 
verzekering tentoonstelling en prijzen, voor wat betreft de afdeling van wie zij 
secretaris zijn. 

• Afdeling- en Speciaalclub secretarissen i.v.m. aanvraag keurmeesters. 
• Keurmeesters i.v.m. aannemen keuring en vermelding keurmeesteragenda voor wat 

betreft hun eigen agenda, waartoe zij in persoon geautoriseerd zijn. 
• Ringencommissaris afdelingen i.v.m. plaatsen ringenbestelling en gebruik correcte 

gegevens van degene die ringen willen bestellen, voor wat betreft de afdeling waar zij 
ringencommissaris zijn. 
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Verstrekking 
• Als we uw gegevens aan derden verstrekken, geldt ook daarvoor dat we dat alleen 

doen als dat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld om uw en ons gerechtvaardigde belang 
te behartigen. We verstrekken nooit meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel 
van de verstrekking.  

• Bij navraag naar uw contactgegevens, door een niet overheidsinstantie, zullen wij het 
telefoonnummer verstrekken behorende bij het kweeknummer van een vogel. U kunt 
per mail of schriftelijk aangeven bij het bondsbureau NBvV dat u dit absoluut NIET 
wilt. Per week ontvangt de NBvV gemiddeld 20 vragen m.b.t. gevonden of vermist 
geraakte vogels. Het in contact brengen van vinder en eigenaar dient het belang van 
de vogel en wordt door het merendeel van de leden als noodzakelijk gevonden.   

• We verstrekken beperkte gegevens aan de overkoepelende organisatie COM 
Mondial voor wat betreft mogelijkheid scheppen tot digitaal inschrijven voor de COM 
Mondial, dan wel de Europashow van Entente Européenne.  

• Gegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt, dan alleen op basis 
van bevelen van overheidsinstanties of rechtbanken, voor zover we daartoe wettelijk 
verplicht zijn, en ook om onze rechten en belangen te beschermen en een juridische 
verdediging van onze kant mogelijk te maken. 

 
Doorgifte 

• Voor de besturing evenals de optimalisatie van onze website en voor de afwikkeling 
van de overeenkomsten zijn er verschillende dienstverleners voor ons werkzaam, 
bijv. voor centrale IT-diensten (databyte), de hosting van onze website (Websheep 
Utrecht), voor de verzending van vogelblad “Onze Vogels”, de nieuwsbrieven, aan 
wie wij de gegevens (bijv. naam, adres) doorgeven die nodig zijn voor de vervulling 
van hun taak. De gegevensverstrekking is beperkt tot het hoogst noodzakelijke 
(dataminimalisering). 
Deze bedrijven treden namens ons op in verband met de verwerking en IT-voering en 
mogen de ter beschikking gestelde gegevens daarom uitsluitend gebruiken op 
aanwijzing van ons. In dit geval zijn we wettelijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen 
dat de bedrijven in opdracht van ons passende voorzorgsmaatregelen voor de 
beveiliging van gegevens te nemen. Daarom komen we met deze bedrijven 
specifieke gegevensbeveiligingsmaatregelen overeen en monitoren we deze 
maatregelen regelmatig. 

 
Doorgifte aan andere derden  
Wij moeten gegevens op grond van sommige wetgeving doorgeven aan derden of 
overheidsinstanties, wanneer wij bijv. op grond van een aanwijzing van de autoriteiten of 
justitie wettelijk daartoe verplicht zijn of wanneer wij daartoe bevoegd zijn, bijv. wanneer dat 
noodzakelijk is voor de vervolging van strafbare feiten of voor de uitoefening van onze 
rechten en aanspraken.  
 
 
12. Welke rechten hebt u in verband met het gebruik van uw gegevens?  
 
Als NBvV vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw 
gegevens om gaan. Met deze privacyverklaring proberen we nog meer duidelijkheid en 
transparantie te beiden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw 
persoonsgegevens omgaan, neem dan contact op met het bondsbureau NBvV. 
 
Bij de afdeling waar u lid bent of in geval van een functie als keurmeester heeft men de 
beschikking over een online ledenadministratie (beperkt tot afdeling of keurmeester). 
Hiermee kunnen gegevens online beheerd worden. Ook is er een mogelijkheid gegevens 
voor verschillende kanalen zelf te beheren. Let er daarbij wel op dat na het wissen van de 
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gegevens (synchronisatiebatch draait in de nacht na een mutatiestelling), deze niet meer ter 
beschikking staan in de landelijke overzichten.  
 
Gegevens die wij op grond van wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen 
moeten opslaan, worden niet gewist, maar beperkt om gebruik voor andere doeleinden te 
verhinderen. 
 
Welke rechten? 
 

- Recht op inzage 
U hebt het recht om informatie op te vragen over de over u als persoon opgeslagen 
persoonsgegevens. 

- Recht op correctie 
U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen. 

- Recht op beperking van de verwerking 
U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te 
verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de 
verwerking onrechtmatig is, u echter het wissen daarvan afwijst en de NBvV de 
gegevens niet meer nodig heeft, maar u die nog nodig hebt voor de vaststelling, 
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer u bezwaar hebt 
gemaakt tegen de verwerking. 

- Recht op wissen (recht op vergetelheid)  
U hebt het recht om te eisen dat uw, door ons opgeslagen persoonsgegevens, 
worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid 
van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke 
verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen 
tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten. 

- Recht op informatie 
Indien u uw recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking hebt doen 
gelden, zullen wij alle ontvangers van uw persoonsgegevens op de hoogte stellen 
van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen 
van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel 
moeite kost. 

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
U hebt het recht om persoonsgegevens die u ter beschikking aan de NBvV hebt 
gesteld, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, 
gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover u verzoekt om rechtstreekse 
overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt 
dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is. 

- Recht van bezwaar 
 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens, e.e.a. 
 kan gevolgen hebben voor uw lidmaatschap, aangezien ledenadministratie voor een 
 organisatie noodzakelijk is. 

- Herroepingsrecht van gegeven toestemming 
U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzamelen van gegevens 
met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat u begrijpt dat het om technische 
redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat u gedurende deze 
tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen. 

 
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, wilt u de gegevens (laten) 
wijzigen of (laten) wissen of van één je andere rechten gebruik te maken, dan kan je dat in 1e 
instantie doen via uw afdeling, het KMV bestuur en het bondsbureau NBvV verzoek doen.  
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Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij de NBvV een dwingend, gerechtvaardigd belang 
heeft om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang (bv. bij 
gebruik van EC-ringen). Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische 
redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-
upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde 
verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische 
inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen 
of de privacy van anderen in gevaar brengt. 
 
Voor uw eigen bescherming behouden wij, als NBvV, het recht voor, bij een verzoek nadere 
informatie te vragen, die voor de bevestiging van uw identiteit noodzakelijk is en indien 
identificatie niet mogelijk is, om de behandeling van uw aanvraag af te wijzen. 
 
 
13. Hoe zit het met het gebruik van uw gegevens als u een link op de NBvV website naar  
      een website van derden gebruikt?  
 
Onze website bevat links naar internetsites van andere bedrijven, organisaties of afdelingen. 
De NBvV is niet verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsmaatregelen op externe 
websites die je via deze links kunt bereiken. Informeer daar naar de gegevensbescherming 
van deze externe websites. 
 
 
14. Hoe kunt u een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens?  
 
Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de NBvV, dan kunt u 
contact met ons opnemen via info@nbvv.nl.  
 
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor 
meer informatie op:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-
persoonsgegevens?qa=klacht.  
 
15. Hoe wordt omgegaan met datalekken? 
 
De meldplicht datalekken bestond al onder de eerdere Wet Bescherming Persoons- 
gegevens, hierin is niets gewijzigd. De enige wijziging is dat de NBvV datalekken nu moet 
documenteren, zodat de Autoriteit Persoonsgegevens (controlerend orgaan) kan controleren 
of de NBvV aan de meldplicht heeft voldaan.  
   
 
ALGEMEEN 
 
Het intrekken van toestemming voor het opslaan van uw gegevens dient net zo gemakkelijk 
te gaan als het opslaan van uw gegevens bij het aanmelden. U dient echter te beseffen dat 
het niet kunnen opslaan van de benodigde gegevens kan leiden tot beëindiging van het 
lidmaatschap van de NBvV.   
 
Om te kunnen garanderen dat onze privacyverklaring steeds voldoet aan de wettelijke 
bepalingen, behoudt het hoofdbestuur van de NBvV zich het recht voor, deze te allen tijde te 
wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn 
doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor meer opvallende 
kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail (indien geabonneerd 
op de nieuwsbrief NBvV). 
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