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HET BELEID VAN GEO-OSS TEN AANZIEN VAN PERSOONLIJKE DATA  

Versie 1.1, Juni 2019 

1. Algemeen 

Het onderstaande beleid ten aanzien van persoonlijke data is opgesteld door en van 

toepassing op Stichting Geo (Geo-Oss), geregistreerd bij de kamer van koophandel 

onder nummer 41080122. 

Dit beleid is goedgekeurd door het bestuur van Geo-Oss, en in overeenstemming met 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals die sinds 25 mei 2018 van 

kracht is.  

Geo-Oss wordt gevormd door een bestuur, verschillende commissies & donateurs. De 

donateurs worden onderscheiden in Volwassenen donateurs, Gezinsdonateurs (1 of 

meer volwassenen met eventuele kinderen), en Jeugddonateurs (kinderen < 16 met 

één of meer volwassen vaste begeleiders). Binnen het bestuur fungeert de voorzitter 

als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).  

2. Doel- & gegevensbeperking 

a. Geo-Oss heeft een donateursbestand waarin naast voor- en achternaam ook 

informatie wordt opgeslagen die noodzakelijk & proportioneel is voor het 

normale contact mét en tússen donateurs: fysiek (thuisadres: bezoeken, 

iemand ophalen voor excursies, iets afgeven of ophalen), telefonisch, en 

digitaal (emailadres). Ook het jaar waarin het donateurschap gestart is wordt 

bewaard (indien bekend).  

b. Om het persoonlijke contact tussen de donateurs te faciliteren (bijvoorbeeld 

om meerij-afspraken naar excursies te kunnen maken) wordt op gezette 

tijden een lijst met naam, woonplaats, emailadres & telefoonnummer (niet 

het huisadres) van de donateurs gedeeld met alle andere donateurs. 

Voorafgaand hieraan wordt aan alle donateurs gevraagd of zij het er mee 

eens zijn dat deze data met de andere donateurs gedeeld wordt. Indien dat 

niet het geval is worden hun gegevens niet op de lijst geplaatst (en dus niet 

gedeeld).   

c. Deel van de overeenkomst van de donateurs met Geo-Oss is het feit dat 

volwassen Geo-donateurs een gratis Gold Membership krijgen van de 

MineralsFoundation (hetgeen toegang geeft tot de MineralsFoundation (MF) 

vindplaatsendatabase met field maps). Teneinde deze toegang mogelijk te 

maken verstrekt de FG (of een door het Geobestuur gedelegeerde) de MF op 

gezette tijden met (uitsluitend): naam en emailadres van de volwassen 

geodonateurs.  

d. Voorafgaand excursies wordt soms door de groeveleiding, voorafgaand aan 

het betreden van de groeve, een lijst met de namen van de deelnemers 

gevraagd. Teneinde toegang mogelijk te maken wordt deze informatie 

desgewenst aan de groeveleiding beschikbaar gesteld. 

e. Voorafgaand aan een Geo-excursie kan een tijdelijke Whatsapp-groep 

aangemaakt worden aan de hand van smartphone-nummers van de 

excursiedeelnemers. Dit wordt gedaan om de communicatie mbt een excursie 

te ondersteunen. Deze communicatie betreft details als tijdstippen, locatie(s), 

veiligheidsregels, e.d., en het faciliteren van de interactie tijdens en na de 

excursie. Na afloop van de betreffende excursie wordt de Appgroep 

verwijderd. Het staat de excursiedeelnemers uiteraard volledig vrij zichzelf uit 

de Whatsapp-groep te verwijderen. 

f. De bovenbeschreven door Geo-Oss bewaarde data wordt niet voor andere 

zaken gebruikt of met derden gedeeld zonder voorafgaande bespreking 
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binnen het bestuur, consultatie van de Geo-donateurs & nadrukkelijke 

instemming van individuele Geo-donateurs voor het gebruik van hun data. 

g. De rechtvaardigingsgrondslag voor het gebruik van de bovengemelde 

persoonlijke data betreft de noodzakelijkheid daarvan voor het naar 

redelijkheid organiseren en uitvoeren van de kernactiviteiten van Geo-Oss – 

de reden waarom de donateurs bij Geo-Oss betrokken zijn. Gezien de 

evidentie daarvan en de beperktheid van de data zal de donateurs niet 

nadrukkelijk om toestemming voor het gebruik van hun data gevraagd 

worden.  

 

3. Juistheid: de gegevens worden gewijzigd/gecorrigeerd indien nodig. De gegevens 

worden opgeslagen in een MS Excel spread sheets, die na een mutatie onder een 

nieuwe datum worden bewaard. Spreadsheets ouder dan een jaar worden 

verwijderd. Er wordt momenteel gewerkt aan de opzet van een MS Acces 

database, waarin dezelfde gegevens zullen worden opgeslagen, maar waarvan 

geen oudere versies worden bewaard. 

 

4. Bewaarbeperking: de data van donateurs wier lidmaatschap eindigt, worden uit 

de actieve database verwijderd. De gegevens blijven beschikbaar in de vorige 

versies voor een periode van ten hoogste een jaar.  

 

5. Transparantie: “Het beleid van Geo-Oss ten aanzien van persoonlijke data” 

wordt op de Geo-Oss website gepubliceerd en de Geodonateurs krijgen een link 

naar dit beleid. “Het beleid van Geo-Oss ten aanzien van persoonlijke data” zal 

jaarlijks bekeken worden om vast te stellen of het nog voldoet. Feedback door de 

donateurs zal op de Geo-jaarvergadering besproken, en waar mogelijk verwerkt 

worden – dit ter beoordeling aan het bestuur. Veranderingen zullen aan de 

donateurs gemeld worden.  

 

6. Integriteit en vertrouwelijkheid:  

a. de persoonsgegevens worden beschermd tegen toegang door onbevoegden, 

verlies of vernietiging door de FG, waarbij de bovenbeschreven data door de 

voorzitter, de secretaris en eventueel door het bestuur gedelegeerden (bv 

commissieleden) kunnen worden bewerkt en/of gebruikt.  

b. Zowel de MS Excel en de Acces data base bevinden zich op de computer van 

de FG. Beide kunnen door middel van email gedeeld worden. Er wordt 

momenteel gewerkt aan de mogelijkheid om de Acces database centraal op te 

slaan op de server van de website host One.com. 

c. Bij het gebruik van algemene email zullen de emailadressen van de 

geadresseerden (anders dan bestuurs- en commissieleden) niet voor iedereen 

zichtbaar zijn. Dit gebeurt door het gebruik van de Blind Carbon Copy (BCC) 

functie.  

d. Bij het gebruik van email voor het aanschrijven van de deelnemers van een 

bepaalde excursie zullen de emailadressen wel zichtbaar zijn om contact & 

meerij-afspraken mogelijk te maken (tenzij een deelnemer daar nadrukkelijk 

voorafgaand bezwaar tegen maakt bij het bestuur).  

 

7. Privacy Impact Assessment: de risico’s verbonden aan het verlies of het 

gebruik van de door Geo-Oss opgeslagen data zijn te verwaarlozen, aangezien het 

zeer onwaarschijnlijk is dat dit zal leiden tot een risico voor de rechten en 

vrijheden van de betrokkenen. Indien er sprake is van een data-incident zal de FG 

dat incident documenteren en het bestuur en de (betrokken) geodonateurs 
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daarvan ten spoedigste - doch zo mogelijk binnen 3 dagen - op de hoogte 

brengen. 

 

8. Privacyrechten 

a. Recht op inzage: een Geodonateur heeft het recht om toegang te krijgen tot 

hun persoonlijke gegevens en informatie over de manier waarop deze 

persoonsgegevens worden verwerkt. De FG zal op verzoek een overzicht 

verstrekken van de categorieën gegevens die worden verwerkt, en een kopie 

van de feitelijke gegevens. Daarnaast zal de FS voor de verwerking de 

betrokkene informeren over de details van de verwerking, zoals wat het doel 

van de verwerking is, met wie de gegevens worden gedeeld en hoe de 

gegevens zijn verkregen.  

b. Recht op correctie en verwijdering: een Geodonateur heeft het recht om 

te verzoeken om verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens.  

c. Recht op dataportabiliteit: gezien de beperktheid van de door Geo-Oss 

verzamelde data is dit redelijkerwijs niet van toepassing. 

d. Contact: om hun privacy rechten uit te oefenen kunnen geodonateurs 

contact opnemen met het bestuur via info@geo-oss.nl 

 

9. Klachtenprocedure 

Geodonateurs die een klacht hebben over dit beleid of de wijze waarop het wordt 

uitgevoerd kunnen deze indienen bij de FG via info@geo-oss.nl. 

Besproken & akkoord bevonden door het bestuur van Geo-Oss, 

Oss, 17 Juni 2018 

 

P. Stokman 

Voorzitter,  

Functionaris voor de Gegevensbescherming 

 

H. Cremers 

Secretaris 

 

G. Arts 

Penningmeester 

 

J. van de Coolwijk 

 

W. van den Broek 
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