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Waarom verwerkt het NGFG persoonsgegevens?  

Het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor Gegevensbescherming (“NGFG”) verwerkt 

persoonsgegevens van haar leden en belangstellenden, en van relaties en degenen die een vraag, 

reactie of mededeling hebben ingediend.   

Wij verwerken persoonsgegevens van onze leden om met hen te communiceren en hen te informeren 

over onze activiteiten en events, onder andere via mailings. Bijvoorbeeld over georganiseerde 

seminars, lezingen, conferenties en andere bijeenkomsten. Ook kunnen de gegevens worden verwerkt 

om op een doelmatige wijze de activiteiten van de vereniging te organiseren.  

Daarnaast gebruiken we gegevens voor een goede uitvoering van de financiële- en ledenadministratie. 

Zoals voor het beoordelen van aanmeldingen, het berekenen, vastleggen en innen van contributies en 

giften, en andere activiteiten van intern beheer. De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de 

behandeling van een eventueel geschil.  

Aan de leden stelt het NGFG een beperkte set van de ledengegevens beschikbaar. Dit gebeurt om hen 

in staat te stellen onderling met elkaar in contact te komen en kennis en informatie uit te wisselen. Dit 

gebeurt via het Ledenportaal op de website. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de leden en 

geassocieerde leden (niet voor belangstellenden), ten behoeve van de doelstellingen van het NGFG. 

Zij mogen dus niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.   

Van degenen die een vraag of reactie hebben ingediend, worden gegevens verwerkt om op het bericht 

te kunnen reageren. De gegevens worden gebruikt voor correspondentie over het lidmaatschap, de 

activiteiten van het NGFG, of andere aangelegenheden rondom de vereniging.   

  

Juridische grondslag  

Het NGFG moet het gebruik van de persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit 

de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG bepaalt dat het onder andere is 

toegestaan persoonsgegevens te verwerken als dat noodzakelijk is voor het aangaan en de uitvoering 

van een overeenkomst (art. 6.1.b AVG). Die grondslag is van toepassing, want het NGFG sluit als 

vereniging lidmaatschapsovereenkomsten met haar leden. Op die basis worden hun gegevens 

verwerkt voor de financiële- en ledenadministratie, voor mailings en voor de onderlinge communicatie.   

Voor het gebruiken van gegevens van relaties, en van degenen die een vraag, reactie of mededeling 

hebben ingediend, is er ook een grondslag. In dat geval is de verwerking noodzakelijk voor de 

behartiging van het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke (art. 6.1.f AVG). Dat 

(gerechtvaardigde) belang is gelegen in de goede uitoefening van de taken van het NGFG in het kader 

van haar statutaire doelstellingen en bedrijfsvoering.  

  

  



 

 

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en uit welke bron?  

Wij verwerken van onze leden de volgende persoonsgegevens:  

  

• Voornaam en achternaam  

• Aanhef  

• Adres  

• E-mailadres  

• Telefoonnummer  

• Organisatie  

• Functie  

• Soort lid  

• FG-nummer  

• Werkzaam in sector  

• Datum inschrijving  

• Factuuradres en overige factuurgegevens  

• (Eventueel) aanvullende gegevens t.b.v. facturatie of soort lidmaatschap  

• (Eventueel) lid van welke NGFG-commissie  

• Gebruikersnaam  

• Wachtwoord  

• Registratie en aanwezigheid bij door NGFG georganiseerde events 

 

Deze gegevens krijgen wij van de betrokkene zelf, al dan niet via de organisatie waarvoor hij of zij 

werkzaam is. De betrokkene is niet verplicht om zijn persoonsgegevens aan het NGFG te verstrekken.  

Van relaties en degenen die een vraag of reactie hebben ingediend, worden gegevens, zoals 

postadres, e-mailadres of telefoonnummer gebruikt. Dat zijn gegevens die het mogelijk maken om op 

het bericht te kunnen reageren. Deze gegevens krijgen wij van de betrokkene zelf. De betrokkene is 

niet verplicht om zijn persoonsgegevens aan het NGFG te verstrekken.  

  

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?  

Aan leden en geassocieerde leden stellen wij e-mailcontactgegevens van NGFG-leden beschikbaar, en 

de plaats, de sector en de organisatie waarin zij werkzaam zijn. Dat gebeurt op basis van het 

Ledenportaal. Wij verstrekken alleen persoonsgegevens als dat nodig is in het kader van de hierboven 

omschreven doelen, of wanneer wij verplicht zijn om gegevens te verstrekken.   

Alle bovengenoemde gegevens worden verstrekt aan IT-leverancier e-captain, die het platform 

verzorgt dat door de NGFG is gekozen voor ledenadministratie. Met deze leverancier is een 

verwerkersovereenkomst gesloten.   

  

Het NGFG geeft geen gegevens door naar buiten de Europese Economische Ruimte. Ook verstrekken 

we geen persoonsgegevens aan partijen die deze doorgeven naar buiten de Europese Economische 

Ruimte.  

  



 

Bewaartermijn  

Het NGFG verwerkt de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden 

verwerkt. Dat zijn de doelen die hierboven zijn omschreven. De gegevens worden bewaard op basis 

van: (a) de duur van het lidmaatschap van het NGFG, (b) een wettelijke bewaartermijn, (c) een 

(potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard moeten worden, of (d) een 

termijn van 2 jaar nadat de vraag of reactie is beantwoord.   

  

Uw rechten  

Elk lid of geassocieerd lid heeft de mogelijkheid om zijn of haar gegevens in te zien, en zonodig aan te 

passen. Dit kan hij/zij doen via het Ledenportaal. Ook kan het NGFG worden verzocht om inzage, en 

rectificatie of wissing van persoonsgegevens. Bovendien kan worden verzocht een verwerking van 

persoonsgegevens te beperken. Een betrokkene kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van zijn 

of haar persoonsgegevens, en ons verzoeken de gegevens over te dragen aan hem/haar zelf, of aan 

een opvolgende verwerkingsverantwoordelijke.  

Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Neem dan contact met ons op.   

  

Verwerkingsverantwoordelijke  

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG is het NGFG. Het NGFG is een vereniging met 

volledige rechtsbevoegdheid en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27260394.   

  

Vragen en klachten  

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over het gebruik van uw 

persoonsgegevens? Neem dan contact op via secretariaat@ngfg.nl of het contactformulier op onze 

website: www.NGFG.nl.  

Heeft u een klacht over de verwerking van uw gegevens? Neem dan contact op via 

secretariaat@ngfg.nl of www.NGFG.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  


