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Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging   

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving, zie ook www.knnv.nl/afdelingdelfland 

Voor de doelstellingen en het werkgebied, zie de website onder Vereniging www.knnv.nl/afdelingDelfland/Vereniging 

 
11 november 2020 
Onderwerp: Privacyverklaring 

A. Privacyverklaring Natuurlijk Delfland voor niet-leden 
Natuurlijk Delfland zal persoonlijke gegevens van anderen met de nodige zorgvuldigheid 

behandelen en beveiligen. 

Gebruik van persoonsgegevens 

Gegevens worden niet gedeeld met derden. 

 

Wanneer je informatie of brochures aanvraagt, een bestelling plaatst, lid of abonnee wordt of 

deelneemt aan activiteiten, worden de door jouw verstrekte gegevens vastgelegd. Natuurlijk 

Delfland gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je die overdraagt.  

 

De digitale nieuwsbrief, bedoeld om leden en geïnteresseerden te informeren over de 

Natuurlijk Delfland, wordt alleen toegezonden als je deze expliciet aanvraagt. 

 

Natuurlijk Delfland organiseert met regelmaat activiteiten die voor niet-leden toegankelijk zijn. 

Per keer worden de minimale vereisten aan persoonsgegevens vastgesteld die nodig zijn om 

de informatievoorziening goed te laten verlopen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt 

voor de activiteit waarvoor zij bedoeld zijn. Na afloop worden zij binnen een redelijke termijn 

verwijderd. 

 

ZIE VERDER ONDER C. 

B. Privacyverklaring Natuurlijk Delfland voor leden 
Natuurlijk Delfland zal persoonlijke gegevens van haar leden met de nodige zorgvuldigheid 

behandelen en beveiligen. 

Gebruik van persoonsgegevens 

Gegevens worden niet gedeeld met derden. 

 

Natuurlijk Delfland is een afdeling van de landelijke KNNV en deelt een aantal voorzieningen. 

Je wordt zowel lid van Natuurlijk Delfland als van de KNNV. Voor de privacyverklaring van de 

KNNV zie www.knnv.nl/privacy-verklaring. 

 

Wanneer je lid wordt, worden de door jouw verstrekte gegevens vastgelegd. Deze worden 

gebruikt voor: 

- versturen van de ledenbladen en nieuwsbrieven van de KNNV en Natuurlijk Delfland 

- controle of je recht hebt op deelname aan een activiteit die aan leden is voorbehouden of 

dat je recht hebt op ledenkorting 

https://www.knnv.nl/afdelingDelfland
http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/Vereniging
http://www.knnv.nl/privacy-verklaring
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- facturering lidmaatschapsgelden en controle op betaling 

- contact van bestuurders en functionarissen van Natuurlijk Delfland met haar leden en 

andersom 

- contact tussen de leden onderling om gezamenlijke verenigingsactiviteiten te kunnen 

uitvoeren 

- maken van overzichten op basis van geanonimiseerde gegevens die van belang zijn voor 

de besturing van de vereniging (denk aan ledenaantal en leeftijdsopbouw) 

 

Voor activiteiten waar ook niet-leden aan deelnemen, zie onder A. 

 

ZIE VERDER ONDER C. 

C. Algemeen 

Jouw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens 

- Recht van verzet: op verzoek zal toezending van publicaties worden stopgezet. 

- Recht op inzage: op verzoek ontvang je een overzicht van al jouw persoonsgegevens, 

die door Natuurlijk Delfland zijn vastgelegd. 

- Recht op correctie: als vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij 

deze op jouw verzoek aanpassen. 

- Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde 

persoonsgegevens worden gewist. 

o Voor opzeggen lidmaatschap: Op grond van hetgeen daarover in de statuten van 

Natuurlijk Delfland is bepaald, zullen de gegevens dan uiterlijk op 1 januari daar op 

volgend worden verwijderd. Het lidmaatschap volgt in principe het kalenderjaar en 

men heeft twee maanden opzegtermijn. Daarbij worden alle gegevens verwijderd, 

die zouden kunnen leiden tot een herkenbaar persoon. Dat een persoon lid is 

geweest, blijft wel zichtbaar. 

 

Hiertoe kunt je het contactformulier gebruiken of bellen met 015-2610048. 

Als het verzoek de gegevens van een natuurlijk persoon betreft, moet het verzoek altijd 

worden vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs. 

Bewaartermijn 

Voor financiële transacties bestaat een wettelijke bewaartermijn. 

 

Natuurlijk Delfland: 

Voor opzeggen lidmaatschap: Op grond van hetgeen daarover in de statuten van Natuurlijk 

Delfland is bepaald, zullen de gegevens dan uiterlijk op 1 januari daar op volgend worden 

verwijderd. Het lidmaatschap volgt in principe het kalenderjaar en men heeft twee maanden 

opzegtermijn. Daarbij worden alle gegevens verwijderd, die zouden kunnen leiden tot een 

herkenbaar persoon. Dat een persoon lid is geweest, blijft wel zichtbaar. 

 

KNNV:  

zie www.knnv.nl/privacy-verklaring 

http://www.knnv.nl/privacy-verklaring
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Gebruik van cookies 

Op de website van de KNNV en die van haar afdelingen wordt geen gebruik gemaakt van 

zogenaamde cookies of andersoortige "tracking" middelen. 

 

Op de server van de website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina's bezocht worden. 

Verwijzingen naar andere websites 

Op de website van de KNNV en die van haar afdelingen tref je ook links aan naar andere 

websites. Waaronder ook verwijzingen naar een aantal sociale media. Eventueel 

voorafgaand ingevulde persoonsgegevens zullen nooit worden meegestuurd als op een 

dergelijke link wordt geklikt. 

Vragen 

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt je telefonisch stellen via 015-2610048 of 

via de email: NatuurlijkDelfland@KNNV.nl . 

Wijzigingen 

Als daartoe een noodzaak blijkt, zal deze verklaring worden aangepast. 

Voor de actuele tekst kunt u altijd deze pagina raadplegen. 

 

mailto:NatuurlijkDelfland@KNNV.nl

