
Privacyverklaring WTKG 
 

De vereniging 
De Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie (WTKG) is een actieve, zelfstandige vereniging 
voor iedereen die geïnteresseerd is in de geologie van het Cainozoicum. De vereniging is een 
ontmoetingsplaats voor amateur- en beroepsgeologen en -paleontologen, verzamelaars van 
schelpen, haaientanden en andere fossielen. Om de onderlinge contacten te bevorderen organiseert 
de vereniging jaarlijks minstens een drietal bijeenkomsten, en wordt doorgaans een aantal keren per 
jaar een geologische excursie gehouden. Verder geeft de WTKG twee tijdschriften uit: het 
contactblad "Afzettingen" en het wetenschappelijk tijdschrift "Cainozoic Research". 
 

Verwerking persoonsgegevens 
Als u lid wordt van de WTKG vragen wij om een aantal persoonsgegevens. In onderstaande tabel 
staat welke gegevens wij verzamelen en met welk doel. De gegevens worden niet gebruikt voor 
commerciële doeleinden.  
 

Gegevens Doel 

NAW-gegevens Verzending tijdschriften, facturen en eventuele convocaties 

E-mail Contact, verzending convocaties, mededelingen en indien van toepassing 
excursiegegevens 

Telefoonnummer Voor contact indien nodig 

Geboortedatum Voor het vaststellen van leeftijd ten behoeve van jeugd- en 
seniorlidmaatschappen 

Interesse Optioneel in te vullen, gebruikt ter informatie 

 
De WTKG gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens en neemt passende maatregelen zodat 

uw persoonsgegevens worden beschermd. 

Met wie wordt de verzamelde informatie gedeeld 
Binnen de vereniging worden de gegevens uitsluitend binnen het bestuur van de vereniging gedeeld. 
Dit gebeurt met name tussen de penningmeester en secretaris.  Indien nodig worden de gegevens 
ook gedeeld met de voorzitter, geologisch secretaris, de redactie van Afzettingen/Cainozoic Research 
en PR.  
 
De verzamelde persoonsgegevens worden in principe niet met derden gedeeld.  Een uitzondering 
hier op zijn, bij deelname aan een excursie, de eigenaar van die excursielocatie dan wel uitbater van 
de groeve. 
 

Persoonsgegevens en excursies 
Via de website van de WTKG kunt u zich als lid van de vereniging inschrijven voor excursies. Dit 
gebeurt middels een formulier van Google Forms. Ten behoeve van de excursies worden 
persoonsgegevens verzameld, enerzijds ter controle om vast te stellen dat de deelnemers 
daadwerkelijk lid zijn van de vereniging, anderzijds om toegang te krijgen tot de locatie van de 
excursie dan wel een groeve. Veel groeve uitbaters, zo niet alle, wensen de persoonsgegevens in het 
kader van veiligheid en aansprakelijkheid. Door u in te schrijven voor een excursie geeft u 
toestemming voor het delen van uw opgegeven persoonsgegevens met de uitbater dan wel eigenaar 
van de betreffende groeve dan wel excursielocatie. 
 



Met de uitbater/eigenaar worden uitsluitend de gegevens van de aan de betreffende excursie 
deelnemende leden gedeeld. Uitbaters/eigenaren ontvangen dus niet de volledige ledenlijst van de 
vereniging. 
 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens 
De door u verstrekte en door ons verzamelde gegevens worden in principe door ons voor 
onbepaalde tijd bewaard. De gegevens van opgezegde leden blijven bewaard in oudere versies van 
de ledenlijst, ten behoeve van naslag. Na beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens niet 
meer actief gebruikt. Mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u dit aangeven bij de secretaris, dan 
zal deze de gegevens alsnog verwijderen. Dit geldt uiteraard ook voor leden die al langere tijd geen 
lid meer zijn. 
 

Toestemming en wijzigingen  
Door u aan te melden als lid van de WTKG geeft u toestemming voor het gebruik van uw 
persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.  Wijzigingen in de persoonsgegevens 
dan wel aanpassing van de verleende toestemming kunnen aangegeven worden bij de secretaris. Let 
op, dit kan gevolgen hebben voor het ontvangen van de tijdschriften, convocaties en andere 
mededelingen.  Het volledig intrekken van de toestemming is mogelijk door het beëindigen van het 
lidmaatschap.  
 

WTKG en Sociale Media 
Op Facebook is een WTKG-groep actief. Deze groep is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden 

van de WTKG. Lid worden van deze groepen en het “posten” van, en reageren op, “content” gebeurt 

op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. De WTKG is niet aansprakelijk voor eventuele 

persoonsgegevens welke door Facebook of gebruikers van Facebook worden verzameld dan wel 

worden gedeeld met derden. 

Mutaties in afzettingen 
In ons tijdschrift “Afzettingen” publiceren wij de mutaties in de ledenlijst.  Dus nieuwe leden, 
afmeldingen, adreswijzigingen etc. Hier worden vanaf mei 2018 uitsluitend nog de naam en 
adresgegevens vermeld, niet meer het volledige email adres of telefoonnummer. Vanaf 25 mei 2018 
zullen wij hiervoor voortaan toestemming vragen bij binnengekomen aanmeldingen dan wel 
wijzigingen.  
 
Artikelen uit Afzettingen zijn en worden ook beschikbaar gesteld via de website 
www.natuurtijdschriften.nl.  De mutaties zullen hier niet gepubliceerd worden.  
 

Klachten 
Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om. Mocht u onverhoopt toch een klacht 
hebben over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u te allen tijde terecht bij de leden 
van het bestuur.  We zullen dan zo snel mogelijk uw klacht oplossen. Het is ook mogelijk om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

http://www.natuurtijdschriften.nl/
http://www.natuurtijdschriften.nl/

