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Leiden, 17 April 2019 
 

Informatie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 

Geachte leden van de BMS-ANed, 
 
In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25-05-2018 in werking 
is getreden, willen de Biometrische Sectie van de Vereniging voor Statistiek en Operations Research en de 
Nederlandse regio van de International Biometric Society (BMS-ANed) u informeren over het gebruik van 
persoonsgegevens van de leden: 
 
1. Beschrijving van de verwerkingsactiviteiten 

De hiernavolgende privacy-beleid punten volgen in samenhang met uw lidmaatschap van de BMS-ANed. 
BMS-ANed heeft uw gegevens nodig om uw lidmaatschap te kunnen beheren en de daaruit voortvloeiende 
taken van de BMS-ANed te kunnen uitvoeren. 
 

2. Contactgegevens 
ANed 
P.O. box 16 
6700 AA Wageningen 
E-mail: bms-aned@vvsor.nl 
 

3. Bankgegevens 
ANED 
IBAN: INGB 0007 7845 30 
BIC: INGBNL2A 
 

4. Doeleinden en juridische basis van de verwerking 
De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Artikel 6 (1) b) van de AVG en is ten behoeve van de 
ledenadministratie en het verlenen van diensten van BMS-ANed. Het doeleinde van de verwerking van 
persoonsgegevens is een gevolg van aanvraag van een lidmaatschap. 
 

5. Verwerking en verstrekking van gegevens 
Persoonsgegevens van leden worden gedeeld binnen de BMS-ANed, met de internationale 
moedervereniging International Biometric Society (IBS), met de nationale moedervereniging Vereniging voor 
Statistiek en Operations Research (VVSOR),  
 
5.1. Binnen de BMS-ANed worden persoonsgegevens van leden verstrekt aan de volgende personen 

a) Aan de secretaris van het bestuur worden voor het rondsturen van mededelingen per e-mail 
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regelmatig updates van het ledenbestand met de volgende gegevens verstrekt: 
lidmaatschapscategorie, lidmaatschapsnummer, titel, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, 
geboortedatum, werkadres;  

b) Aan de organisatoren van BMS-ANed evenementen wordt een ledenlijst verstrekt met de volgende 
gegevens: voornaamachternaam, en emailadres. Dit heeft als doeleinde het controleren van het 
lidmaatschap van deelnemers aan evenementen. 

 
5.2. Binnen de IBS worden persoonsgegevens van leden voor de volgende doeleinden verstrekt 

Regelmatige overdracht van het ledenbestand  aan het internationale kantoor van de IBS 
The International Biometric Society (IBS) 
1120 20th Street, NW, Suite 750 
Washington, DC 20036-3441, USA 
De volgende gegevens worden verstrekt: datum van wijziging, lidmaatschapsnummer, 
lidmaatschapscategorie, de status van het lidmaatschap, voornaam, achternaam, titel, e-mailadres, 
toezending van de gedrukte versie Biometrics/JABES (ja/nee), adres, telefoonnummer, en faxnummer. 
 

5.3. Binnen de VVSOR worden persoonsgegevens van leden voor de volgende doeleinden verstrekt 
a) Gegevens van deelnemers aan BMS-ANed evenementen waarvan aanmelding via de website van de 

VVSOR geschiedt, worden gedeeld met de beheerders van de VVSOR website. De volgende 
gegevens worden gedeeld: voornaam, achternaam, e-mailadres, lidmaatschapscategorie. 

b) De gegevens van nieuwe lidmaatschapsaanvragen voor de ANed, welke binnenkomen via de 
website van de VVSOR, worden gedeeld met de beheerders van de VVSOR website. De volgende 
gegevens worden gedeeld: voornaam, achternaam, titel, werkgever, adres, e-mailadres, 
telefoonnummer, website, lidmaatschapscategorie, beginjaar PhD/Master (indien 
studentlidmaatschap), naam van begeleider (indien studentlidmaatschap). 

c) De gegevens van nieuwe lidmaatschapsaanvragen voor de BMS, welke binnenkomen via de website 
van de VVSOR, worden gedeeld met de beheerders van de VVSOR website en het 
administratiekantoor van de VVSOR, MOS bv, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk (deze 
gegevensverwerking valt onder het privacy beleid van de VVSOR). 

 
5.4. Buiten de BMS-ANed, IBS of VVSOR worden gegevens verstrekt met de volgende doeleinden 

Overdracht van lidmaatschapsgegevens (naam, voornaam, crediteurennummer, status van crediteur, 
IBAN, BIC, het doeleinde, het bedrag), welke relevant zijn voor de inning van lidmaatschapsgelden. 

 
5.5. In mededelingen wordt de volgende informatie openbaar gemaakt: 

a) Bij het aanvaarden van een officiële functie binnen de BMS-ANed: titel, naam, voornaam, adres, 
telefoonnummer, faxnummer, e-mail adres, en foto. 

b) Bij het winnen van de Hans van Houwelingen Award: voornaam, achternaam, werkgever, en foto. 
U kunt bezwaar maken tegen publicatie. 

6. Duur van de opslag van persoonsgegevens 
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Uw gegevens worden na de verzameling opgeslagen tot uittreding uit de BMS-ANed. 
 

7. Verwijzing naar de rechten van de betrokkenen 
Volgens Artikel 13 II b van de AVG heeft u de volgende rechten: 
  
Inzage (Artikel 15 AVG) 
U hebt het recht op inzage in de betreffende persoonlijke gegevens, die verzameld, verwerkt of 
mogelijkerwijs aan derden verstrekt worden. 
 
Bezwaar (Artikel 21 AGV) 
U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zo ver de 
verwerking op basis van Artikel 6 (1) e) of f) van het AVG is gedaan. 
 
Overdraagbaarheid van gegevens (Artikel 20 AGV) 
U heeft het recht op het overdragen van persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt. Hiermee kunt u 
ons verzoeken dat wij deze informatie aan u of, indien technisch mogelijk, aan een derde partij verstrekken. 
 
Wissen van gegevens (Artikel 17 AGV) 
Na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn, heeft u het recht om uw gegevens te 
laten verwijderen. 
  
Beperking van de verwerking (Artikel 18 AGV) 
In speciale gevallen hebt u het recht om de verwerking te beperken. Dit is het geval als de 
gegevensverwerking onwettig zou zijn, als u de juistheid van de verzamelde gegevens betwist of bezwaar 
hebt gemaakt tegen de verwerking. U kunt ook een beperking van de verwerking aanvragen als de gegevens 
moeten worden verwijderd vanwege het bereiken van het doeleinde, maar u de gegevens nodig heeft voor 
een rechtsvordering. Een beperking van verwerking dient te worden aangevraagd. 
  
Rectificatie (Artikel 16 AVG) 
U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. 
 
Voor het uitoefenen van uw rechten dient u contact op te nemen met BMS-ANed (zie contactgegevens 
onder sectie 2). 


