Beleids- en uitvoeringsnotitie over de AVG
(de nieuwe privacywetgeving)
Roeivereniging Weesp, vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 mei 2018;
te publiceren op onze website, in de Digidol en in de Nieuwsbrief

De nieuwe AVG
De nieuwe AVG-wetgeving (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming) is in 2016
aangenomen. Toen de vorige wet op de bescherming van persoonsgegevens werd gemaakt, stond
internet nog in de kinderschoenen. Inmiddels is er zoveel veranderd, dat het ook tijd werd om de
wetgeving aan te passen. Als een lid zich inschrijft bij een vereniging, mag die vereniging de gegevens
niet zomaar ter beschikking stellen aan derden zonder toestemming van dat lid. Dat verandert niet.
Maar daar komt nu wel de verplichting voor de vereniging bij om aan te tonen dat ze zorgvuldig met
die gegevens omgaan. Een vereniging moet ook kunnen aantonen beleid te hebben omtrent de
zorgvuldigheid rond persoonsgegevens. En dat is belangrijk, want als bestuur kun je aansprakelijk
gesteld worden als het fout gaat.
Het allerbelangrijkste is beleid te maken en op te schrijven: hoe willen we omgaan met de
persoonsgegevens van onze leden? Is het oké als ieder bestuurslid of commissie zijn eigen excelletje
bijhoudt? Of om ledengegevens te delen met sponsoren? Dit zijn vragen waar je als club over na
moet denken en een antwoord op moet formuleren. En dat dus opschrijven…
Onder de AVG krijgen onze leden betere privacyrechten. Denk daarbij aan bestaande rechten, zoals
het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Maar we houden ook alvast rekening
met nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit. Bij dit recht moet je ervoor zorgen dat
betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een
andere organisatie als ze dat willen. Denk hierbij bv aan behaalde roeiexamens.

Inventarisatie en de stand van zaken beveiliging bestanden en de beoordeling
van de noodzakelijkheid daarvan en inventarisatie derdenpartijen bij de
RvWeesp:
-

Alle gegevensverwerkingen in kaart brengen. Hierbij gaat het om een inventarisatie en
overzicht van onze bestanden met persoonsgegevens of ‘Register van verwerkingsactiviteiten’:
o Ledenadministratie:
ü deels, met name naam, adres, mailadres, telefoon, geboortedatum, toegankelijk voor
overige leden achter de Log-in.
ü de gegevens van onze leden gaan ook (rechtstreeks) naar de bond, KNRB, en belanden bij
eventuele andere databanken, bijvoorbeeld bij NOC*NSF. Dit betekent dat we, als een lid
vraagt zijn gegevens te corrigeren of te verwijderen, dit moet doorgeven aan organisaties
waarmee we hun gegevens hebben gedeeld. (Yne)
De ledenadministratie is een noodzakelijk bestand voor:
§ Overzicht leden

contributie-inning
opstellen en overzicht inlogcode voor leden
eisen KNRB (denk aan de verplichte afdracht aan de bond)
onderling contact en elkaar kunnen vinden voor roeiafspraken of
vrijwilligerswerk voor de club
Afschrijfboek: is niet toegankelijk voor derden, staat achter de Log-in voorleden. Wordt
beheerd door een externe partner.
Het afschrijfboek is een noodzakelijk bestand voor:
§ Het reserveren van boten
§ Bijhouden van geroeide kilometers per persoon
§ Bijhouden trainingslogboek
§ Bijhouden van geroeide kilometers per boot
§ Monitoren botengebruik
§ Melden van schades aan boten
Fotobestanden op de openbare site: alleen met toestemming goed herkenbare betrokkenen.
Verder alleen achter Log-in (Ronald)
Noodzakelijkheid van foto bestanden:
§ Is niet organisatorisch noodzakelijk, wel voor een levendige en aantrekkelijke
site voor zowel leden als derden. Leden moeten weten dat ze te allen tijde hun
(herkenbare) foto’s van de site kunnen laten halen. (Ronald)
Overzicht namen bestuursleden, commissieleden, functionarissen etc. op de openbare site:
De namen en foto’s van functionarissen alleen bij akkoord betrokkene. Geen persoonlijk
emailadres, alleen het functionele mailadres (extensie rvweesp.nl). Een uitgebreid overzicht
van alle commissieleden met telefoonnummers etc kan wel op het besloten deel van de site.
(Ronald)
Telefoonlijst op de club: Daar staan voor onze leden de namen, emailadressen en
telefoonnummers op.
De telefoonlijst bij de telefoons op de club zijn is noodzakelijk vanwege:
§ Elkaar kunnen bellen als iemand niet verschijnt met wie afgesproken was
§ Om een laatste minuut invaller te kunnen vinden
§ Als iemand niet verschijnt op de bardienst
§ Om allerlei zaken te kunnen afstemmen etc.
Lijst van afgeroeiden per boottype: moet beschikbaar blijven, maar nooit op het openbare
deel van de site en opvraagbaar blijven door betrokken leden en ex-leden (recht op
dataportabiliteit (Els)
Het overzicht van afgeroeiden per boottype is een noodzakelijk bestand
§ Om vast te stellen wie voor welke boten bevoegd is om er in te roeien
§ Om te voorkomen dat onbevoegden in een boot stappen; dan verschijnt een
waarschuwing op het scherm. Gaat iemand dan toch roeien dan valt dat
onder de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
§ Om de informatie over iemands bevoegdheden op zijn/haar verzoek te
kunnen sturen naar een andere roeivereniging
Bestanden vrijwilligerswerk: ons systeem van wie welk vrijwilligerswerk doet (systeem van
Rosette) kan op de openbare site, mits de kolom van namen betrokkenen er af is gehaald.
Op de besloten site plaatsen van het volledige bestand met namen. (Ronald)
Het overzicht van vrijwilligerstaken is een noodzakelijk bestand
§ Om te zien welke taken er zijn zodat leden daaruit kunnen kiezen wat het
beste bij hen past als ze vrijwilligerswerk op de club willen gaan doen. De
takenlijst kan openbaar zijn
§ De daarbij horende lijst met de namen van de vrijwilligers en de
coördinatoren is niet openbaar en hoort dus op de besloten site te staan
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Financiële administratie: Is slechts toegankelijk voor de penningmeester, webmaster en
(deels) functioneel betrokkenen zoals de Ledenadministratie
De financiële administratie is een noodzakelijk bestand
§ Om correcte contributie te kunnen heffen
§ Om de afdracht aan de KNRB correct te kunnen doen
§ Om een juiste begroting te kunnen maken voor de ALV
§ Om een juiste jaarrekening te kunnen opstellen
§ Om betalingen te kunnen uitvoeren conform het bepaalde in het
Huishoudelijk Reglement en de Richtlijnen, en daarover verantwoording af te
leggen
VOG overzicht van instructeurs: wordt bijgehouden door de Vertrouwenscontactpersoon
Het VOG overzicht is een noodzakelijk bestand
§ omdat alle instructeurs, en vooral de jeugdinstructeurs in verband met de sociale
veiligheid een VOG moeten aanvragen en ontvangen. De KNRB faciliteert en
betaalt de VOG aanvragen.

-

Privacyrechten van leden
We kunnen de bovengenoemde overzicht ook nodig hebben als leden hun privacyrechten
uitoefenen. Hierbij gaat het om het recht het eigen adres en telefoonnummers zelfs niet op de
afgeschermde site te tonen; om ervoor te kiezen geen foto te zetten bij de ledenlijst, en idem om
geen enkele foto op de afgeschermde site te hebben. Kortom, een optie om ‘vinkjes’ uit te
zetten. Deze optie wordt toegevoegd aan de daarvoor in aanmerking komende bestanden
(Ronald)

-

Derdenpartijen en Bewerkersovereenkomsten
o E-captain: onze netwerkbeheerder E-Captain heeft toegang tot en is beheerder van onze ICT
infrastructuur. Volgens de door hen aan ons toegestuurde informatie hebben zij zich volledig
geconformeerd aan de AVG.
o Afschrijfboek: Jeropen de Haan is beheerder van het Afschrijfboek. Hem moet nog om een
AVG verklaring worden gevraagd (Ronald? Frank? Steven?))
o KNRB: De KNRRB heeft op de Algemene Ledenvergadering van maart 2018 verklaard geheel
te voldoen aan de AVG eisen. Datzelfde geldt volgens de KNRB voor de NOC/NSF aan wie ook
persoonsgegevens worden doorgestuurd.

-

Geen Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)
Een dergelijke functionaris is voor onze roeivereniging niet nodig omdat wij geen bijzondere
persoonsgegevens verwerken, niet aan marketing doen, en minder dan 5000 personen in onze
bestanden hebben staan. Momenteel telt onze vereniging ongeveer 330 leden.

