
Privacyverklaring Natuurwacht Bommelerwaard (NWB) 
 
Natuurwacht Bommelerwaard 
Postbus 157 
5300 AD Zaltbommel 
E-mail: info@natuurwachtbommelerwaard.nl 
 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
Wanneer u lid wordt van onze verenging, deelneemt als werkgroeplid aan de 
steenuilenwerkgroep (hierna: SWG) of een eigenaar bent van een nestkast van NWB (hierna: 
nestkasteigenaren), worden uw persoonsgegevens vastgelegd. Het vastleggen van deze 
gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen NWB en de 
betrokkene (m.n. als het gaat om de opslag van het adres), of noodzakelijk voor de 
behartiging van het gerechtvaardigd belang (m.n. als het gaat om de opslag van e-mailadres 
en/of telefoonnummer).  
De NWB gebruikt deze gegevens alleen voor: 

• de ledenadministratie; 
• het afhandelen van de contributiebetaling en communicatie daarover naar leden; 
• het informeren van leden over activiteiten en het werk van de NWB, m.n. via ons 

verengingsblad. Bij uitzondering wordt via e-mail gecommuniceerd, bijvoorbeeld 
wanneer een activiteit niet doorgaat. Uw e-mailadres wordt bij de BCC ingevoerd en 
is daardoor niet zichtbaar voor anderen; 

• de uitvoering van onze diensten m.b.t. de nestkasten (bezoeken t.b.v. controle, 
onderhoud, etc.).  

 
Gegevens worden niet gedeeld met derden.  
 
De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen: 

• Voornaam/voorletters en achternaam 
• Adresgegevens: straat, huisnummer, postcode, woonplaats 
• Telefoonnummer (i.g.v. SWG werkgroepleden, nestkasteigenaren) 
• E-mailadres 
• Locatie nestkast (i.g.v. nestkasteigenaren) 
• Lidnummer (i.g.v. leden) 

 
Daarnaast kunnen aanvullend administratieve gegevens worden opgeslagen: 

• Aanvangsdatum lidmaatschap 
• Beëindigingsdatum lidmaatschap 
• Status betaling contributie 

 
 
Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens 

• Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoonsgegevens die 
door de NWB zijn vastgelegd. 



• Recht op rectificatie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, 
zullen wij deze op uw verzoek aanpassen. U kunt wijzigingen doorgeven per e-mail of 
brief (zie contactgegevens bovenaan). 

• Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde 
persoonsgegevens worden verwijderd. Als gevolg hiervan vervalt de overeenkomst 
tussen NWB en betrokkene (i.e. einde lidmaatschap, deelname werkgroep SWG 
en/of diensten voor onderhoud nestkasten). U kunt uw verzoek doorgeven per e-
mail of brief (zie contactgegevens bovenaan). 

• Recht van verzet: op verzoek worden uw gegevens verwijderd die wij noodzakelijk 
achten voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang. Voor leden gaat het 
hierbij om het e-mailadres. Voor leden van de SWG gaat het om naam, adres, e-
mailadres en telefoonnummer. Voor nestkasteigenaren gaat het om e-mailadres en 
telefoonnummer. 

 
 
Bewaartermijn 
Na beëindiging van de overeenkomst worden uw gegevens voor de hierna genoemde 
periode bewaard: 

• 1,5 jaar i.g.v. leden; 
• 3 maanden i.g.v. werkgroepleden van de SWG; 
• gegevens van nestkasteigenaren worden direct verwijderd. 

 
 
Gebruik van cookies 
Op de website van NWB wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies of andere 
"tracking-middelen”. 
 
 
Verwijzingen naar andere websites 
Op de website van NWB treft u een aantal links aan naar andere websites. NWB draagt geen 
verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de 
privacyverklaring/privacy statement - indien aanwezig - van de site die u bezoekt. 
 
 
Vragen 
Vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kunt u per e-mail of brief naar ons 
versturen (zie contactgegevens bovenaan). 
 
 
Wijzigingen 
De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door NWB te 
allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op 
deze website zijn gepubliceerd. 
 
 


