Privacybeleid
Vereniging van Brouwerij
Artikelen Verzamelaars (BAV)
Introductie op het privacybeleid
De Vereniging van Brouwerij Artikelen Verzamelaars (hierna: de BAV), of een bestuurslid van
de vereniging, kan voor de uitoefening van haar taak persoonsgegevens bewaren van:
- een ieder die privé of zakelijk lid van de BAV is, hierna te noemen: het lid.
- een ieder die schrijft voor het BAV-Journaal, hierna te noemen: de correspondent.
- een ieder die met de BAV als vereniging of met een van de bestuursleden zaken doet, hierna
te noemen: de relatie.
De BAV vindt het belangrijk om open en eerlijk te zijn tegenover haar leden, correspondenten
en relaties omtrent de verwerking van privacygegevens die de BAV van hen ontvangt. De BAV
neemt de bescherming van deze gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Door middel van deze privacyverklaring geeft de BAV inzicht in hoe de BAV de
gegevens verwerkt en bewaart.

Doel van het privacybeleid
De BAV gebruikt de gegevens van leden, correspondenten en relaties uitsluitend ten behoeve
van haar dienstverlening: het doel van de verwerking houdt altijd direct verband met het
lidmaatschap of werkzaamheden van het bestuur. De BAV gebruikt de gegevens van leden,
correspondenten of relaties niet voor marketingdoeleinden. Ook wisselt de BAV geen gegevens
uit met andere partijen of derden.

Werkwijze bij het verwerken van gegevens
Als een lid gegevens aan de BAV verstrekt, dan worden deze door de ledenadministrateur in de
administratie opgenomen in het ledenbestand. Alleen de ledenadministrateur, de
penningmeester en de voorzitter hebben toegang tot dit uitgebreide bestand. De overige
bestuursleden hebben enkel toegang tot een afgeslankte vorm van dit bestand, waarbij alleen de
gegevens verstrekt worden die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden.
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Deze gegevens kunnen bestuursleden van de BAV gebruiken om met een lid contact op te
nemen of ten behoeve van de administratie van het lidmaatschap. Verstrekte gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan aan de drukker, MediaCenter, om het BAV-Journaal te
kunnen verspreiden, zoals impliciet is overeengekomen bij het aangaan van het lidmaatschap.
Deze drukkerij is tot geheimhouding gehouden op grond van de verwerkersovereenkomst die
de BAV met MediaCenter heeft gesloten. De Functionaris Gegevensbescherming (het
bestuurslid dat over de privacygegevens gaat) krijgt in geval van een datalek of een privacyincident tevens toegang tot de betreffende uitgebreide gegevens, indien dit nodig is.

Welke persoonsgegevens
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens (zoals godsdienst, ras of politieke gezindheid)
van leden bewaard. Deze gegevens zijn ook niet bekend bij het bestuur. Het bestuur bewaart de
volgende gegevens van leden, correspondenten en relaties in een offline Excel-bestand.

Achternaam, voorletters, geslacht, straat, huisnummer, woonplaats en land
Deze gegevens gebruikt de BAV voor het juist aanschrijven van het lid bij het bezorgen van
het BAV-Journaal. De adresgegevens zijn bekend bij de drukker van het BAV-Journaal, zodat
het BAV-Journaal per post naar leden verzonden kan worden. De drukker is verplicht tot
geheimhouding van de gegevens.

Telefoonnummer
Indien het telefoonnummer bij de BAV bekend is, wordt dit bewaard in het ledenbestand en
kan dit gebruikt worden wanneer er vanuit het bestuur of de ledenadministratie vragen zijn. Als
het telefoonnummer opgegeven is bij een actie of enquête, dan kan het ook voor die doeleinden
gebruikt worden.

E-mailadres
Indien het e-mailadres bij de BAV bekend is, wordt dit bewaard in het ledenbestand en kan dit
gebruikt worden wanneer er vanuit het bestuur of de ledenadministratie vragen zijn. Als het emailadres opgegeven is bij een actie of enquête, dan kan het ook voor die doeleinden gebruikt
worden.
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Geboortedatum
Indien de geboortedatum bij de BAV bekend is, wordt dit bewaard in het ledenbestand. De
BAV gebruikt de geboortedatum bij het bepalen van de gemiddelde leeftijd van de doelgroep
van de BAV.

Bankrekeningnummer
De BAV gebruikt het bankrekeningnummer voor het uitzetten van de automatische incasso ten
behoeve van het betalen van het jaarlijkse lidmaatschap. Via een SEPA-machtiging machtigt
een lid de BAV om de contributie van diens bankrekening af te schrijven.

Mogelijke interesse op het gebied van verzamelen van bieritems
De BAV houdt in het ledenbestand bij wat de interesse van een lid op verzamelgebied is. Dit
doet zij door aan leden te vragen wat zij verzamelen of door middel van een enquête. Als de
BAV weet in welke verzamelgebieden haar leden interesse hebben, dan kan het bestuur haar
aanbod en activiteiten beter daarop afstemmen.

Communicatiemiddelen
De BAV maakt gebruikt van een aantal middelen waarbij gegevens over leden, correspondenten
en relaties kunnen worden verstrekt.

BAV-Journaal
Een ieder die een artikel voor het BAV-Journaal ter plaatsing aanlevert gaat akkoord met het
plaatsen van zijn of haar voor- en achternaam in het BAV-Journaal en is zelf verantwoordelijk
voor de mogelijke privacygegevens die in het artikel genoemd worden. De correspondenten
van het BAV-Journaal hebben expliciet hun akkoord daarvoor aan de BAV gegeven.
De ereleden en leden van verdienste die in het BAV-Journaal met hun voor- en achternaam
gepubliceerd staan hebben expliciet hun akkoord daarvoor aan het bestuur van de BAV
gegeven.
Het is mogelijk dat na een door de BAV georganiseerde activiteit, zoals een BAV-beurs of
BAV-excursie, een verslag en enkele foto’s in het BAV-Journaal gepubliceerd worden.
Hiervoor wordt niet expliciet om toestemming gevraagd aan degene die op de foto staat.
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Facebook-pagina
In geval dat er voor een bepaald BAV-Journaal te veel kopij is aangeleverd, is het mogelijk dat
het artikel op de Facebook-pagina van de BAV (www.facebook.nl/VerenigingBAV) geplaatst
wordt met vermelding van de voor- en achternaam van de correspondent.
Het is mogelijk dat na een door de BAV georganiseerde activiteit, zoals een BAV-beurs of
BAV-excursie, een verslag en enkele foto’s op de Facebook-pagina van de BAV gepubliceerd
worden. Hiervoor wordt niet expliciet om toestemming gevraagd aan degene die op de foto
staat.

Website
In het geval dat er voor een bepaald BAV-Journaal te veel kopij is aangeleverd, is het mogelijk
dat het artikel op de website van de BAV (www.bav.nl) geplaatst wordt met vermelding van de
voor- en achternaam van de correspondent.
Het is mogelijk dat na een door de BAV georganiseerde activiteit, zoals een BAV-beurs of
BAV-excursie, een verslag en enkele foto’s op de website van de BAV gepubliceerd worden.
Hiervoor wordt niet expliciet om toestemming gevraagd aan degene die op de foto staat.
Via deze met HTTPS beveiligde website worden geen gegevens automatisch verzonden en ook
geen cookies geplaatst. De gegevens die een bezoeker invult op een contactformulier worden
via SSL versleuteld per e-mail verstuurd en bij de bestuursleden verwerkt volgens de geldende
privacyregels. Gegevens zoals IP-adres, webbrowser en besturingssysteem vallen niet onder
persoonsgegevens en kan het bestuur van de BAV via de statistieken van de webhost inzien als
dat gewenst is.

E-mailverkeer
De BAV maakt voor haar website en e-mailverkeer gebruik van de diensten van One.com. Deze
webhost zegt over de veiligheid van gegevens het volgende op haar website:
“One.com erkent de speciale verantwoordelijkheid die komt kijken bij de hosting van persoonlijke
gegevens op de webruimte van de klant. We willen graag zien dat de klanten One.com als een
betrouwbare plaats zien voor hun data opslag. Het One.com datacenter is daarom ontworpen om te
voldoen aan de hoogste standaards van beveiliging. Alle data van de klanten en de systeem data van
One.com zijn beveiligd door een dagelijkse remote back-up van alle servers door middel van een
privé 10 Gbit glasvezel verbinding naar een aparte back-up locatie, gesitueerd op 10 km afstand van
de hoofdserverruimte.
De dagelijkse back-up beschermt de webruimte van onze klanten tegen dataverlies. De back-up
bevat alle webruimtes, ongeacht de grootte. Deze back-up is een voorzorg i.v.m. het verlies van data,
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veroorzaakt door eventuele storingen die binnen One.com veroorzaakt zijn. Hierdoor, kunnen we
alle data terugzetten na een eventuele storing, tenzij de reden van verlies niet binnen One.com ligt.
Wanneer een back-up wordt teruggezet, zal de gehele server, met alle webruimtes op deze server,
terug gezet worden naar de staat zoals deze voor de storing was.”

De BAV beschouwt al het e-mailverkeer als vertrouwelijk en zal ook dienovereenkomstig met
de inhoud ervan omgaan. Bestuursleden van de BAV hebben verklaard te zorgen voor een
passende beveiliging tegen inbreuk op IT-systemen, zoals computers, laptops, tablets en
telefoons, die worden gebruikt voor het inzien, de opslag en de verwerking van de
persoonsgegevens van de leden, correspondenten en relaties van de BAV of andere
privacygevoelige gegevens van de BAV. Ook zullen zij papieren documenten met
persoonsgegevens van de leden van de BAV veilig bewaren en, indien deze na gebruik niet
meer nodig zijn, vernietigen.

BAV-Shop online
De BAV verkoopt via de BAV-shop producten op beurzen. Ook online verkoopt de BAV via
de website en via advertenties op Markplaats (www.marktplaats.nl). Communicatie met de
BAV-Shop verloopt via e-mail of via de berichtenfunctie van de website van Marktplaats. Als
iemand in de BAV-shop een bepaald product bij de BAV bestelt, vraagt de beheerder van de
BAV-shop om de naam, het adres en het rekeningnummer om de bestelling te kunnen
verwerken. Deze gegevens worden niet aan de overige bestuursleden of derden verstrekt en
worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan het verzenden van de bestelde producten.

Het bewaren van de gegevens
De BAV bewaart deze gegevens zolang als dat het lidmaatschap van de BAV loopt, of zolang
als dat er zaken gedaan wordt met de BAV. Indien het lidmaatschap beëindigd wordt, verwijdert
de ledenadministrateur van de BAV de gegevens uit het lopende ledenbestand. Per 1 februari
van elk jaar wordt het bijgewerkte ledenbestand verspreid binnen het bestuur. Vorige
ledenbestanden worden door ieder bestuurslid zelf verwijderd van de gegevensdrager. Ieder
bestuurslid is daar zelf verantwoordelijk voor. Het is voor bestuursleden niet toegestaan om na
beëindiging van iemands lidmaatschap toegang tot de betreffende gegevens te hebben en ze te
gebruiken. De bewaartermijn gaat in daags na het aflopen van het lidmaatschap en bedraagt
drie jaar. Voor zakelijke leden of relaties geldt dat de BAV op grond van administratieve
verplichtingen de facturen met (persoons)gegevens zeven jaar dient te bewaren. De
bewaartermijn gaat in na verwerking van de laatste factuur.
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Klachtrecht
Op grond van de wetgeving heeft een ieder het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als er een vermoeden bestaat dat de BAV op een verkeerde manier gebruik
maakt van zijn of haar persoonsgegevens. Graag verneemt het bestuur van de BAV voorafgaand
aan de klacht op welke wijze dit zou zijn gebeurd, zodat er eerst geprobeerd kan worden om dit
in onderling overleg op te lossen, bijvoorbeeld door middel van een rectificatie.

Inzagerecht
Een ieder heeft het recht om de gegevens die de BAV van hem of haar verwerkt in te zien. Zo’n
verzoek

kan

ingediend worden

bij

de

Functionaris

Gegevensbescherming

(voor

contactgegevens, zie het einde van het document). Het bestuur van de BAV probeert zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek, een reactie op het
verzoek te geven.

Recht op bezwaar, beperking en rectificatie van gegevens
Een ieder heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevens die de BAV van hem of haar
verwerkt. Dit kan inhouden dat iemand vraagt om zijn of haar gegevens aan te passen of geheel
te verwijderen, zodat die niet meer tot die persoon herleidbaar zijn. Het kan ook inhouden dat
iemand vraagt om een rectificatie te laten plaatsen in het eerstvolgende BAV-Journaal. Zo’n
verzoek kan

ingediend worden

bij

de

Functionaris

Gegevensbescherming

(voor

contactgegevens, zie het einde van het document). Het bestuur van de BAV probeert zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek, een reactie op het
verzoek te geven.

Wijzigingen in het privacybeleid
Dit document bevat de meest recente versie van het privacybeleid dat van toepassing is op
leden, correspondenten en relaties van de BAV. Het bestuur van de BAV kan altijd het
privacybeleid wijzigen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop de
BAV reeds verzamelde gegevens verwerkt, dan brengt de BAV haar leden, correspondenten en
relaties daarvan niet persoonlijk op de hoogte, maar worden de wijzigingen gepubliceerd in het
BAV-Journaal en op de website (www.bav.nl). Voor wie geen computer met internet bezit, is
een papieren versie opvraagbaar bij de secretaris van de BAV. De website is altijd te benaderen
voor de meest recente versie van het privacybeleid.
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Contactgegevens BAV
Statutaire naam:

Vereniging van Brouwerij Artikelen Verzamelaars

Inschrijving Kamer van Koophandel:

40411172

Postadres:

Secretariaat BAV
Jac. van Wassenaerstraat 43
5684 CR BEST

Telefoonnummer ledenadministratie:

0031628210791

Website:

www.bav.nl

Functionaris Gegevensbescherming:

Karin Hoebers (bestuurslid Communicatie en PR), te
bereiken via webmaster@bav.nl.

Laatst bijgewerkt:

14 december 2018
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