AVG Privacyverklaring
Het Niederlandistenverband laat zien hoe de vereniging voldoet aan de AVG met behulp van
een gegevensbeschermings- en privacybeleid.
Identiteit en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijken, ontvangers
persoonsgegevens
Het Niederlandistenverband (NLV) verwerkt persoonsgegevens van de leden in de
ledenadministratie. Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Patrick Schetters ziet toe
op correcte verwerking van de persoonsgegevens. Het NLV is niet van plan de
persoonsgegevens door te geven buiten de EU of een internationale organisatie.
Niederlandistenverband vereniging van universitaire Neerlandici in het Duitse taalgebied,
Reguliersgracht 64H, 1017 LT Amsterdam, Nederland + 49 441 798 4581
www.niederlandistenverband.org
Contactgegevens FG
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG): Patrick Schetters M.A., Universität Zürich,
Deutsches Seminar, Niederlandistik / Linguistik, Schönberggasse 9, CH-8001 Zürich, Büro
SOD-001b, tel. +41 (0)44 634 25 29, fax +41 (0)44 634 49 05, e-mail:
patrick.schetters@ds.uzh.ch
Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking, beroep op belang
De AVG kent zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:
1. Toestemming van de betrokken persoon.
2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen
belang of uitoefening van openbaar gezag.
6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde
belangen.
Het NLV verwerkt persoonsgegevens op basis van grondslag 1 en grondslag 6. Hierbij horen
ook ‘bijzondere persoonsgegevens’. Het NLV valt als belangenvereniging onder de wettelijke
uitzondering op het verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens: verwerkingen
voor gerechtvaardigde activiteiten door een instantie zonder winstoogmerk. Het NLV heeft
hiertoe passende waarborgen ingebouwd en het gaat alleen om gegevensverwerkingen van
(voormalige) leden of personen die regelmatig contact met het NLV onderhouden.

Het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken geldt niet voor het NLV omdat het
NLV zich kan beroepen op één van de grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’
persoonsgegevens én:
1. de leden uitdrukkelijk toestemming verlenen voor de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens;
2. de verwerking wordt verricht door een vereniging of een andere instantie zonder
winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied
werkzaam is. De gegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van gerechtvaardigde
activiteiten en met passende waarborgen.
Het NLV verzamelt geen strafrechtelijke gegevens.
Bewaartermijn gegevens
De bewaartermijn voor gegevens van oud-leden van het NLV is niet bepaald door de wet
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/oud-leden-en-oud-leerlingen). Het NLV verwijdert
persoonsgegevens op verzoek van de personen en bij overlijden van personen. Gebruikers
hoeven niets aan de instellingen en functies te wijzigen om hun privacy te beschermen. De
toegang tot de gegevens is beperkt.
Rechten betrokkene: recht op inzage, correctie en verwijdering
De leden van het NLV kunnen te allen tijde hun gegevens inzien en laten corrigeren. Zij
kunnen aangeven of zij in het ledenbestand van het NLV vermeld willen worden en ook dit
weer intrekken. Desgewenst kan een schriftelijke uitdraai opgevraagd worden bij het
secretariaat van het NLV.
Voor het verwijderen van een lidmaatschap moet opgezegd worden. Hiervoor moet contact
zijn met het secretariaat van het NLV. Een opzegging wordt binnen enkele werkdagen
verwerkt en doorgevoerd.
Een lid van het NLV geeft toestemming voor genoemde verwerkingen en kan deze
toestemming op elk moment intrekken danwel zelf wijzigen. Gebruikers hoeven niets aan de
instellingen en functies te wijzigen om hun privacy te beschermen. De toegang tot de
gegevens is beperkt tot genoemde verwerkers.
Klacht indienen bij relevante privacy-toezichthouder
Het NLV heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld in de persoon
van. Patrick Schetters M.A., Universität Zürich, Deutsches Seminar, Niederlandistik /
Linguistik, Schönberggasse 9, CH-8001 Zürich, Büro SOD-001b, tel. +41 (0)44 634 25 29,
fax +41 (0)44 634 49 05, e-mail: patrick.schetters@ds.uzh.ch
Op de website van het NLV wordt de FG vermeld met de mogelijkheden tot het indienen van
een klacht bij de FG.
Alle leden van het NLV hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). Gegevens van de AP staan vermeld op de website
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Of en waarom de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de
gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt
Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is voor het NLV een kernactiviteit aangezien
het NLV een belangenvereniging is. Om lid te worden van het NLV zijn persoonsgegevens
nodig (NAW-gegevens). Het NLV verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk

voor de ledenadministratie (dataminimalisatie). Als geen NAW-gegevens bekend zijn kan een
lid geen informatie ontvangen.
Geautomatiseerde besluitvorming
Het NLV voorziet al bij het ontwerp van de ledenadministratie in technische en
organisatorische maatregelen om de privacy-risico’s voor mensen zo klein mogelijk te maken.
Het NLV verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de ledenadministratie
(dataminimalisatie). De bewaartermijn voor gegevens van oud-leden is niet bepaald door de
wet (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/oud-leden-en-oud-leerlingen). Het NLV
verwijdert persoonsgegevens op verzoek van de personen en bij overlijden van personen.
Gebruikers hoeven niets aan de instellingen en functies te wijzigen om hun privacy te
beschermen. De toegang tot de gegevens is beperkt.
Het NLV gebruikt persoonsgegevens niet voor profilering, de organisatie doet niet aan
profilering. Ook gebruikt het NLV geen gegevens van een andere organisatie en/of ook niet
van openbare bronnen.
Omschrijving categorieën persoonsgegevens
Het NLV verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:
• ledenadministratie: NAW-gegevens (naam, voornaam, universiteit waar het lid werkzaam is,
e-mailadres)
We gebruiken deze persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden en verstrekken ze ook
nooit aan derden.
Cookies
Onze website gebruikt functionele en technische cookies die noodzakelijk zijn voor de
correcte werking van de website.
We gebruiken daarnaast ook cookies van Google Analytics voor het verzamelen van
algemene statistieken over het gebruik van onze website; met die informatie kunnen we het
gebruik van de website evalueren en verbeteringen doorvoeren. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden
de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben
Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
De bezoekers van de site worden hierover uitvoerig geïnformeerd in het impressum van de
site: http://www.niederlandistenverband.org/impressum/

