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Privacyverklaring van Inner Wheel Nederland  
m.b.t. de ledenadministratie LinFo 
 
Vereniging Inner Wheel Nederland en de bij haar aangesloten Clubs en Districten (hierna aangeduid 
met Inner Wheel Nederland) hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In 
deze privacyverklaring willen we als Inner Wheel Nederland heldere en transparante informatie 
geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te 
waarborgen en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
De persoonsgegevens van de leden van de bij de Vereniging Inner Wheel Nederland aangesloten 
Clubs worden verwerkt in LinFo, de online ledenadministratie applicatie van Inner Wheel Nederland, 
ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:  
 

Doel: 

Het voeren van een ledenadministratie in de breedste zin van het woord voor de Vereniging Inner 

Wheel Nederland en de bij haar aangesloten Clubs en Districten. Daarnaast ook voor: 

• Communicatie tussen IW leden 

• Uitnodiging voor Inner Wheel activiteiten 

• Verspreiding van Inner Wheel documenten en magazines 

• Informatie aan bestuur en clubs 

• Bijhouden van analyses, trends en statistieken 

Soorten persoonsgegevens: 

Hierbij zijn persoonsgegevens betrokken van de categorie “Normaal” te weten 

 

Minimale noodzakelijke gegevens: 

Achternaam, Voornaam 

Geslacht 

Geboortedatum 

Woonadres 

Telefoonnummers 

Email-adressen 

Inner Wheel Club 

 

Optionele gegevens vrij aan te vullen: 

Foto 

Actuele werkgegevens van familie 

Historische werkgegevens 

Informatie over partner en kinderen 
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Gegevens voortvloeiend uit het Inner Wheel lidmaatschap: 

Lidnummer 

Clubnaam 

Datum aanvang lidmaatschap 

Historie van clubfuncties 

Bijzondere Inner Wheel accomplishments 
 
Bewaartermijn  
Inner Wheel Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Van de gegevens wordt 
periodiek een online back-up gemaakt, die niet langer dan 30 dagen bewaard wordt. 
Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard en uitsluitend 
gebruikt voor statistische analyse.   

Verwerkers  

Uw Persoonsgegevens worden Initieel ingevoerd door de bestandbeheerder van de Inner Wheel Club 
en bijgewerkt door het clublid of door de clubsecretaris/districtssecretaris in LinFo, de online 
ledenadministratie applicatie van Inner Wheel Nederland. 
 

Verstrekking aan Derden 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben 
verkregen. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij verstrekken geen 
persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
 
Subverwerkers 
Zo maken wij gebruik van de volgende subverwerkers:  

• Convene  Ledenadministratie, content management systemen 

• Ars Drukkerij Verzending Kroniek 
(Deze opgave van verwerkers wordt regelmatig geactualiseerd) 

 
Ontvangers van persoonsgegevens (voor verdere verwerking) 
International Inner Wheel: naam en adresgegevens van de secretarissen van Inner Wheel Clubs, 
Districten en Landelijk Bestuur. 
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 
zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht is.  
 

Wie hebben toegang tot uw gegevens in Linfo 
Tot uw persoonsgegevens in Linfo hebben uitsluitend leden van de bij Inner Wheel Nederland 
aangesloten Clubs en Districten toegang.  

• U kunt in LinFo inzien welke gegevens van u zijn vasgelegd en een aantal gegevens geheim 
maken. 

• Clubleden kunnen hun eigen gegevens muteren en de niet geheime gegevens van andere 

clubleden inzien. 
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• De aangewezen Clubbeheerders kunnen alle gegevens van hun clubleden inzien en muteren, 

leden toevoegen en leden verwijderen. 

• Districtbeheerders kunnen bij alle lidgegevens van de clubs binnen hun district 

• De secretaris, penningmeester en ledenadministratiecoordinator van Inner Wheel Nederland 

kunnen bij alle lidgegevens van Inner Wheel in Nederland 

Beveiliging van de gegevens  
Inner Wheel Nederland treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de 
persoonsgegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen. 
 

• Aparte systeemtoegang voor beheerders 

• Hanteert een rol-gebaseerd toegangsrechten systeem 

• Hanteert een hiërarchisch club rechten systeem 

• Toegang van gebruikers tot de systemen middels e-mailadres en wachtwoord 

• Encryptie van het wachtwoord in de database 

• SSL beveiliging van verbindingen (https / ssh)  

• Activiteiten monitor voor het detecteren van overmatig gebruik (abuse) 

• Systeem logging van activiteiten bij verwerking van persoonsgegevens 

• Inzage in de beveiligingsmaatregelen bij de systemen van de leverancier 
 

Toegang 
De online ledenadministratie applicatie LinFo is toegankelijk via https://admin.innerwheel.nl 
 

Uw rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van 
u ontvangen hebben. Ook kunt u aangeven welke gegevens zichtbaar zijn voor leden van Uw eigen 
Club en voor leden van de andere bij Inner Wheel Nederland aangesloten Clubs. Onderaan dit 
privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Ook heeft u het recht om de door u 
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een 
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken.  
 
Klachten  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen.  
 

OPT-IN en OPT-OUT regeling 
Opt-In betekent dat iemand aangeeft per e-mail informatie te willen ontvangen. Opt-Out betekent 
dat iemand zich kan uitschrijven voor het ontvangen van mail. Opt-Out is altijd verplicht.  

• Inschrijving van evenementen: Het is niet toegestaan de deelnemers van een evenement te 
benaderen voor promotie van de activiteit in het jaar daarop, tenzij per aparte OPT-IN 
is aangegeven dat de inschrijver deze informatie in het daarop 
volgende jaar wil ontvangen. Een OPT-OUT is daarbij nog steeds verplicht.   

• Nieuwbrieven: Nieuwsbrieven kunnen uitsluitend naar het hele ledenbestand worden 
gestuurd met toestemming van het Landelijk bestuur. Via een OPT-OUT regeling kunnen 
leden zich uitschrijven voor nieuwsbrieven 
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Data lek, mogelijk data lek, privacy risico, privacy schending 
Hoewel wij alles in het werk stellen om het ongewenst lekken van persoonsgegevens te voorkomen 
kan het toch gebeuren dat er inbreuk op uw bescherming gemaakt wordt. Een data lek is iedere 
inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of ongeoorloofd zijn 
gewijzigd, verstrekt of ingezien. Bijvoorbeeld bij diefstal van een laptop met daarop een 
klantenbestand, een hack waarbij persoonsgegevens zijn buitgemaakt, of het verzenden van 
gegevens naar een foutief e-mailadres. 
Volgens de AVG moet ‘iedere inbreuk in verband met persoonsgegevens’ worden gemeld bij de 
Autoriteit Persoonsbescherming’ tenzij het niet waarschijnlijk is dat deze een risico inhoudt.  
 
Bij waarneming van een (mogelijke) Data lek moet dit onmiddellijk, zonder nader onderzoek, worden 
gemeld bij de secretaris van de Vereniging van Inner Wheel Nederland op het e-mailadres 
iiw.nl.lbsecretary@gmail.com. Deze zal de melding doorzetten naar de 
Ledenadministratiecoördinator.  
 
De Ledenadministratiecoördinator zal een impact analyse uitvoeren: 

• Wat is er gebeurd? 

• Welke gegevens zijn betrokken? 

• Hoeveel persoonsgegevens betreft het? 

• Is de inbreuk zodanig dat de rechten en privacy van het individuen in gevaar is gekomen? 

• Heeft het lek werkelijk plaatsgevonden of is het een poging daartoe? 

 

Op basis van deze analyse zal De Vereniging Inner Wheel Nederland besluiten of er daadwerkelijk 

sprake is van een (poging tot) data lek en welke vervolg stappen noodzakelijk zijn, zoals:  

• melden bij Autoriteit Persoonsgegevens? (binnen 72 uur). 

• melden bij betrokken personen ? 

• intern onderzoek starten? 

• registratie bijwerken! 

•  (Tijdelijke) maatregelen treffen tegen herhaling of vervolgschade 

 

Wijziging privacyverklaring  
Inner Wheel Nederland kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een 
aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 4 mei 2018. Oudere versies 
van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze 
wilt raadplegen. 
 

Contact 
Als Inner Wheel Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u 
contact met ons opnemen met de secretaris van de Vereniging Inner Wheel Nederland via e-mail: 
iiw.nl.lbsecr@gmail.com 
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