
Privacyverklaring aanmelden nieuwsbrieven  
 
Met onze digitale nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen en 
activiteiten (o.a. werkschuurbijeenkomsten, symposia, veldwerkplaatsen) bij onze vereniging en in 
onze sector bos en natuur. U kiest zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen (VBNE algemeen, OBN, 
veldwerkplaatsen) en meldt zich daarvoor aan via het inschrijfformulier op de site van de VBNE 
https://www.vbne.nl/ 
 
Wij attenderen u er op dat wij voor een juiste adressering en verspreiding van de nieuwsbrief uw 
naam en e-mail adres vastleggen in een database. Let op: als dat deel uitmaakt van uw e-mail adres, 
is vanzelf ook de organisatie waar u werkzaam bent onderdeel van de persoonsgegevens die wij van 
vastleggen. 
 
Uw gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Alleen werknemers in dienst van de VBNE 
kunnen de database met gegevens inzien. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het verspreiden 
van de nieuwsbrief. Wij bewaren uw gegevens zo lang u geabonneerd blijft op onze nieuwsbrief.  
 
U kunt bezwaar maken tegen het vastleggen en de verwerking van uw persoonsgegevens. Zonder uw 
gegevens kunnen wij de nieuwsbrief echter niet aan u versturen.  
 
Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt zich zelf afmelden met de daarvoor 
bestemde knop in de balk bovenin de nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan verwijderd uit de 
database. 
Als u uw gegevens wilt wijzigen, dan meldt u zich af voor de nieuwsbrief met de daarvoor bestemde 
knop in de groene balk bovenin de nieuwsbrief. Uw oude gegevens worden dan verwijderd uit de 
database. Vervolgens meldt u zich opnieuw aan voor de nieuwsbrief. Dat kan met de daarvoor 
bestemde knop in de groene balk boven de nieuwsbrief, of via het aanmeldformulier op de site van 
de VBNE (https://www.vbne.nl/). 
 
Met uw inschrijving voor de nieuwsbrieven geeft u de VBNE toestemming de gegevens die benodigd 
zijn voor de verzending van deze nieuwsbrieven vast te leggen in een database. 
Na uw inschrijving ontvangt u op het e-mail adres waarmee u zich heeft aangemeld ter verificatie van 
uw gegevens een mail met een bevestigingslink. Om uw aanmelding voor de nieuwsbrief definitief te 
maken, klikt u op deze bevestigingslink.  
 
Mocht u vragen hebben, dan mailt u naar: info@vbne.nl  
Rest ons u te wijzen op de mogelijkheid om over deze registratie een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
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