Privacy verklaring VMLNederland
Algemeen
Ten behoeve van de ledenadministratie worden onderstaande gegevens opgeslagen van de
leden:
•
•
•
•
•
•
•

Voornaam en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mail adres
Geboortedatum
Opleiding
Ibannummer in geval van automatische incasso

Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen bij APPRHét Brancheburo te
Naarden en zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden en een medewerker van APPR.
In de privacyverklaring van APPR kunt u lezen op welke wijze zij de correcte verwerking van
de persoonsgegevens in hun organisatie hebben geborgd.
U hebt ten alle tijden het recht uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te wissen. Dit
kan consequenties hebben voor het lidmaatschap en de collectieve verzekering.
APPR heeft een verwerkingscontract met VML opgesteld.

Collectieve verzekering
De persoonsgegevens: naam,adres geboortedatum, worden gebruikt ten behoeve van het
afsluiten van de collectieve beroepsaansprakelijkheid en ongevallenverzekering. Dit wordt
verzorgd door NLCoach. U hebt ten alle tijden het recht uw persoonsgegevens in te zien, te
wijzigen of te wissen. Dit heeft mogelijk consequenties voor uw verzekeringsdekking.
NLcoach heeft een verwerkingscontract opgesteld met APPR.
Contributie inning.
Het innen van de contributie wordt verzorgd door APPR. Er wordt gebruik gemaakt van
automatische incasso en facturering. Rekeningnummers van de leden kunnen worden
ingezien door een medewerker van APPR en de penningmeester heeft inzage in de rekening
van de INGBank.
Balloteren
Vanwege het beroepsgerelateerde karakter van onze vereniging is er een statutair
aanneembeleid. Aspirant-leden wordt gevraagd hun opleiding en de bijbehorende diploma’s
kenbaar te maken.
Inloggegevens
De persoonlijke computers van de bestuursleden worden beschermd met een wachtwoord.
Tevens heeft ieder bestuurslid een eigen e-mailadres op naam van de vereniging,
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afzonderlijk beschermd met een wachtwoord.
Het boekingsysteem is online en beschermd met een wachtwoord.
De inhoud van de website wordt beschermd met een wachtwoord. Elk lid heeft eigen
inloggegevens voor het afgeschermde ledengedeelte van de website.
Wisseling bestuur
Ten einde datalekken te voorkomen worden alle toegangscodes gewijzigd bij wisseling van
bestuur. Ledenlijsten worden niet opgeslagen op persoonlijke computers, maar altijd via een
cloudserver benaderd.
Oud-bestuursleden hebben een verklaring getekend dat zij geen bestanden/archieven meer
bezitten met persoonsgegevens van leden van VML Nederland.
Uitnodigingen en informatieverstrekking
De NAW-gegevens en e-mail adressen worden uitsluitend door VML Nederland gebruikt om
de leden beroepsgerelateerde informatie te verstrekken en om uitnodigingen te versturen
voor de ALV en andere verenigingsvergaderingen, regiobijeenkomsten , symposia en andere
bijeenkomsten georganiseerd door VML Nederland.
Uitnodigingen worden verzorgd door een medewerker van APPR of de secretaris.
• E-mail mailingen worden uitsluitend in Blind Copy verstuurd.
• Inschrijvingen gaan via een apart gedeelte van de website en worden daar beheerd
en ingezien. Dit gedeelte is alleen toegankelijk met een toegangscode, die in het bezit
is van de secretaris en penningmeester.
• Het bestuur maakt gebruik van een gezamenlijke dropbox, waarin eventueel tijdelijk
deelnemerslijsten opgeslagen worden.
• Het bestuur ziet af van het verstrekken van deelnemerslijsten en op carpoollijsten
worden alleen deelnemers geplaatst die daarvoor toestemming hebben gegeven.
• Na afloop van bovengenoemde bijeenkomsten kunnen eventuele verslagen van
bovengenoemde bijeenkomsten op de afgeschermde ledenpagina van de website
teruggevonden worden.

Website: www.vmlnederland.nl
• Via de website kan men zich aanmelden als lid. Op dit gedeelte wordt verwezen naar
deze privacy verklaring, zodat men kan lezen wat er met hun gegevens gebeurt.
• Via de website kan men zich opgeven voor vergaderingen, regiobijeenkomsten en
dergelijke. Bij het aanmeldingsformulier wordt gewezen op de privacyverklaring,
zodat men inzage heeft wat er met deze gegevens gebeurt.
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• Er is een besloten ledenpagina, waar verslagen en beroepsgerelateerde informatie
staat. Hier worden geen persoonsgegevens bewaard. Leden kunnen zelf inbreng
aanleveren en beslissen dat het daar geplaatst wordt, maar ook eisen dat het
gewijzigd of gewist wordt.
Facebook
Op de Facebookpagina van VML worden géén foto’s, namen of andere persoonlijke
gegevens gepubliceerd, zonder toestemming van de betrokkenen. Toestemming voor
publicatie kan ten alle tijden ook weer ingetrokken worden.
Datalekken
Eventuele datalekken worden gemeld aan de daarvoor aangewezen instantie en volgens
protocol behandeld.

Note: Een aantal genoemde maatregelen zijn nog in proces.
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