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________________________________________________________________________________________ 

 
PROTOCOL behorende bij PRIVACY VERKLARING  

_________________________________________________________________________________ 
DATUM:  9 mei 2018  

 
Naar aanleiding van de wijziging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens naar de Uitvoeringswet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming heeft de organisatie de plicht een aantal zaken specifiek te maken. Bij het 
opgestelde privacy beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers vindt u hiertoe als bijlage, bij 
eerdergenoemd beleid, dit protocol. 
 
Het protocol geeft duidelijkheid geeft over hetgeen opgeslagen is, met welk doel het opgeslagen wordt en voor 
welke termijn de gegevens bewaard worden.  
 
Doel verwerkte persoonsgegevens 

1. Leden NBvV 
 
Wat:  Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres,  
  kweeknummer, BSN nummer (in geval van ringenbestelling Europese    
  cultuurvogels), foto’s gemaakt tijdens NBvV evenementen* 
 
Voor:  Correspondentie, betalen contributie en ringen, verplichte ter     
  beschikkingstelling overheid v.w.b. BSN nummer in kader van registratie EC   
  vogels. Plaatsing van foto’s op website NBvV en in “Onze Vogels”* 
 
Hoelang:  Tot een maand na beëindiging lidmaatschap, m.u.v. naamgegevens en   
  kweeknummer van leden die EC ringen besteld hebben, deze worden 5 jaar   
  bewaard t.b.v. de overheid (accountability principe).  
 

2. Hoofdbestuursleden 
 
Wat:  Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer,    
  bankrekeningnummer, foto’s gemaakt tijdens evenementen*. 
 
Voor:  Correspondentie, betalen rekeningen/declaraties, inschrijving Kamer van   
  Koophandel, publicatie foto’s op de website en in artikelen*. 
 
Hoelang:  Tot een maand na beëindiging functie. 
 

3. Bondsraadleden, leden van de Keurmeester Vereniging, geschillen- en tuchtcommissie, redactieleden “Onze 
Vogels”. 
 
Wat:  Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, privételefoonnummer, privé-  
  e-mailadres, foto’s gemaakt tijdens NBvV evenementen*. 
 
Voor:  Correspondentie en publicatie foto’s gemaakt tijdens NBvV evenementen voor   
  de website en artikelen “Onze Vogels”*. 
 
Hoelang:  Tot een maand na beëindiging functie. 

 
4. Werknemers Bondsbureau NBvV 

 
Wat:  Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, privételefoonnummer, privé-  
  e-mailadres, bankrekeningnummer, BSN nummer 
 
Voor:   Correspondentie, betalen salaris/rekeningen/declaraties, ter beschikkingstelling t.b.v.  
  verzekeringen en pensioenfonds. 
 
Hoelang:  Tot een maand na beëindiging werkrelatie. 
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5. Vertegenwoordigers van de Speciaalclubs (SC) en haar regio’s 
 
Wat:  Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer,    
  e-mailadres. Foto’s gemaakt tijdens NBvV evenementen*. 
 
Voor:  Correspondentie, betalen declaraties, plaatsen van foto’s van NBvV    
  evenementen op de website en in artikelen*. 
 
Hoelang:  Tot een maand na beëindiging functie binnen de SC of een van haar regio’s. 
 
 

6. Commissies NBvV 
 
Wat:  Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, privételefoonnummer, privé-  
  e-mailadres. 
 
Voor:  Correspondentie  
 
Hoelang:  Tot een maand na beëindiging functie in de betreffende commissie. 
 

7. Evenementen NBvV (TT’s, vogelmarkten/beurzen) 
 
Wat:  Gebouw, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer,    
  e-mailadres, foto’s van bedoelde evenementen*.  
 
Voor:  Correspondentie, bekendmaking evenementen en publicatie foto’s    
  gemaakt tijdens genoemde evenementen op de website en in artikelen “Onze   
  Vogels”*. 
 
Hoelang:  Tot 3 maand na beëindiging evenement.  
 
 

8. Nederlandse Kampioenschappen 
 
Wat:  Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, kweeknummer,    
  bankrekeningnummer, e-mailadres, foto’s van bedoelde evenementen. 
Voor:  Deelname Nederlandse Kampioenschappen (NK) en haar verkoopklasse,   
  inning van kosten, publicatie foto’s gemaakt tijdens genoemde evenementen op  
  de website* en in artikelen “Onze Vogels”, bekendmaking van gewonnen   
  ereprijzen. 
 
Hoelang:  Tot drie maanden na de NK 
 
 

9. Mondial Kampioenschappen 
 
Wat:  Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, kweeknummer,    
  bankrekeningnummer, privé e-mailadres, foto’s van bedoelde evenementen*. 
 
Voor:  Deelname aan Mondial, publicatie foto’s gemaakt tijdens genoemd    
  evenement op de website en in artikelen “Onze Vogels”*, bekendmaking van   
  gewonnen ereprijzen. 
 
Hoelang:  Tot drie maanden na de betreffende Mondial 
 

10. Medewerkers evenementen (NK)  
 
Wat: Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, kweeknummer & afdeling (indien lid NBvV) 
  privé e-mailadres. 
 
Voor: Medewerking aan evenementen zoals Nederlandse Kampioenschappen en Mondial show in 
  Nederland. 
 
Hoelang: Tot wederopzegging door medewerkers, aangezien opgave vrijwillig is.  
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(* Foto’s, video´s en verslagen in “Onze Vogels” en op de site, c.q. facebookpagina van de NBvV worden alleen 
geplaatst met instemming van betrokkenen, dan wel na duidelijke kennisgeving aan bezoekers dat foto’s gemaakt 
tijdens evenementen gebruikt kunnen worden voor publiciteitsdoeleinden)  

 
 


