Memo t.b.v. IRSE Algemene ledenvergadering 17 mei 2018
Betreft: Nieuwe privacywet
Beste leden,
Het bestuur van IRSE-Nederland sectie vindt het van groot belang dat de vereniging zorgvuldig omgaat
met persoonsgegevens van haar leden. De gegevens die IRSE-NL bijhoudt van haar leden worden op
een veilige manier gebruikt en daarmee wordt de privacy van haar leden gewaarborgd zoals vastgelegd
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-GDPR).
Met deze memo willen wij u informeren over de hoofdlijnen van het verwerken van persoonsgegevens
binnen IRSE.
1. Wat is het doel om persoonsgegevens te beheren?
Het doel van het bijhouden en verwerken van persoonsgegevens is om een ledenadministratie voor
onze vereniging bij te houden; uitnodigingen voor verenigingsactiviteiten te versturen en
lidmaatschapsgeld te kunnen heffen.
2. Wie beheert nu de ledenadministratie?
Primair wordt het ledenbestand van IRSE beheerd vanuit het hoofdkantoor van IRSE in London. Zie
bijgaande “Data Protection Notification (April 2018)” . Voor de NL-sectie heeft het bestuurslid die
belast is met de ledenadministratie de beschikking over een digitaal bestand met de
persoonsgegevens van de Nederlandse leden.
3. Welke gegevens houden wij bij van onze leden?
De gegevens die we per lid onderhouden, ontvangen wij vanuit ons hoofdkantoor in London. Dit
betreft naam, geboortedatum en adresgegevens, emailadressen en telefoonnummers, naam van de
eventuele werkgever, lidmaatschapsgegevens (lidnummer, membership-status, aanvangsdatum
lidmaatschap, en betalingsstatus van de contributie).
4. In welk format doen we dat; hoe is de security van die data geregeld?
Het bestand met persoonsgegevens van de Nederlandse leden heeft een Excel-spreadsheet formaat.
Het bestand zelf is onbeveiligd, de computer(s) waarop deze staat is password-beveiligd.
5. Wie binnen ons bestuur hebben de beschikking gekregen over persoonsgegevens van onze leden?
Het bestuurslid belast met de ledenadministratie heeft de beschikking over het volledige
ledenbestand”. Daarbij hebben de Penningmeester en de bestuursleden die belast zijn met het
organiseren van evenementen de beschikking over een deelverzameling van dit bestand. Ten
behoeve van het organiseren van evenementen binnen onze vereniging zijn de emailadressen van
onze leden in een mailingbestand (EventBrite) opgenomen.
Als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de Nederlandse IRSE leden zijn wij
ervan overtuigd, dat het beheren van de persoonsgegevens:
 Op rechtmatige gronden plaatsvindt;
 Toereikend zijn, ter zake dienend zijn, en zich beperkt tot wat noodzakelijk is;
 Op gecontroleerde wijze binnen het bestuur plaats vindt en passende beveiligingsmaatregelen
van toepassing zijn.
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