Concept privacy protocol
De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt van organisaties en verenigingen
een protocol waarin het privacybeleid is opgenomen. Het bestuur verzoekt de leden in te stemmen
met onderstaand protocol.

1. Doel van het bewaren van persoonsgegevens in een bestand
- De persoonsgegevens van leden, aspirant-leden en mensen op de wachtlijst worden bewaard met
als doel de vereniging te laten functioneren zoals het huishoudelijk reglement en de statuten
voorschrijven.
2.Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens
- Het bestuur van ATV Dordrecht “Vlijpark” is verantwoordelijk voor de bescherming van de
persoonsgegevens.
3. Overzicht van persoonsgegevens die in het bestand worden opgenomen
- Naam
- Adres
- Postcode en woonplaats
- E-mail
- Telefoonnummer
- Geboortedatum
- Geslacht
- Beroep
- Talenten
- Bankrekening
- Datum inschrijving
4. Bewaren van bijzondere persoonsgegevens
- Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard aangaande godsdienst of levensovertuiging,
ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of
politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of
hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, genetische en
biometrische kenmerken. Onder deze laatste vallen vingerafdrukken, stem, handschrift, geometrie
van de handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat.

5. Wijze van informeren over het bewaren van persoonsgegevens
- Het bestuur informeert de (aspirant-)leden over het bewaren van persoonsgegevens via het
inschrijfformulier.
6. Kunnen leden de eigen persoonsgegevens inzien
- Leden kunnen op eigen initiatief altijd een afspraak maken om de eigen persoonsgegevens zowel
digitaal als op schrift in te zien of te kopiëren in bijzijn van een bestuurslid.
7. Hoe worden de persoonsgegevens bewaard
In een afgesloten archiefkast, uitsluitend toegankelijk voor bestuursleden.
In de verenigings-cloud bestand, alleen toegankelijk voor het bestuur.
Op de lokale PC in de bestuurskamer, alleen toegankelijk voor het bestuur
In het boekhoudprogramma van de vereniging.
8. Wie heeft een kopie van het gegevensbestand
Het AVVN (koepelorganisatie) heeft een kopie van het gegevensbestand.
9. Welke maatregelen worden gehanteerd om te voorkomen dat andere onbedoeld
persoonsgegevens kunnen inzien
- Sleutels, wachtwoorden en alarm.
10. Wie heeft toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens
De bestuursleden
De door het bestuur aangewezen commissieleden, alleen voor die gegevens die van belang zijn voor
het uitvoeren van de aan hen gedelegeerde werkzaamheden.
11. Wie is functionaris voor de gegevensbescherming
- Dit is het daarvoor aangewezen bestuurslid.
12. Zijn er afspraken gemaakt met externe partijen die de persoonsgegevens verwerken, is er een
verwerkersovereenkomst
- Er zijn geen derden die de persoonsgegevens verwerken, dus ook geen verwerkingsovereenkomst.
13. Overeenkomsten met derden die de persoonsgegevens gebruiken
- ATV Dordrecht “Vlijpark’ heeft geen derden die de persoonsgegevens gebruiken.
14. Heeft de vereniging een procedure opgesteld voor het melden van datalekken, en staat die op
papier?
15. Bewaartermijn
- De persoonsgegevens van aspirant-leden en mensen op de wachtlijst die aangeven geen lid te
willen worden, worden verwijderd binnen 6 maanden na aangeven af te zien van het lidmaatschap.
- De persoonsgegevens van de leden worden gedurende het lidmaatschap bewaard en geüpdatet, na
uitschrijving vervalt het updaten, maar de bestaande gegevens blijven bewaard in het archief
vanwege het historisch perspectief.

