Privacyreglement van het Papendrechts gezelligheidskoor “De Smarties”
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbeheer.
Inleiding:
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand
bewaren.
Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel
voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten veilig
worden op geborgen zonder dat vreemden daarbij kunnen.
Artikel 1: Persoonsgegevens.
In onze ledenadministratie is een aantal gegevens opgenomen op basis van het door het aangaan van
het lidmaatschap ingevulde inschrijfformulier, te weten:
volledige naam
geboortedatum
adres (straatnaam en huisnummer, postcode, woonplaats)
telefoonnummer (vast en mobiel)
e-mailadres
Deze gegevens worden door onze vereniging alleen gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie
en om deel te nemen aan activiteiten. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Op de website zijn en worden ook foto’s geplaatst van optredens en andere evenementen van onze
vereniging. Voor het plaatsen hiervan wordt toestemming gevraagd.
Artikel 2: Omgaan met data.
Wij maken geen gebruik van externe gebruikers. Een zogenaamde verwerkersovereenkomst is dan
ook binnen onze vereniging niet aan de orde. De persoonsgegevens voor onze ledenadministratie en
contributieheffing worden beheerd door de penningmeester (Functionaris gegevensbescherming) en
zijn alleen opgeslagen op zijn computer. Deze computer is beveiligd door de geëigende
virusscanners.
De opgeslagen gegevens worden niet onnodig beheerd. Dit betekent dat alle persoonsgegevens van
degenen die hun lidmaatschap opzeggen, na een jaar na beëindiging worden vernietigd.
Artikel 3: Functionaris gegevensbescherming (FG)
De FG is de centrale persoon die alle persoonsgegevens van onze vereniging beheert.
De FG heeft zeggenschap over de bestanden en legt verantwoording af aan het bestuur van onze
vereniging. Hij beslist in opdracht van het bestuur over hoe bestanden worden opgeslagen en de
procedure voor het beschikbaar stellen van de gegevens. Ook bestuursleden kunnen alleen via van
tevoren vastgelegde procedures gegevens gebruiken. De FG zorgt er ook voor dat de virusscan op
orde is en dat de computer beschermd is tegen hacken.
Hij stelt het Bestuur onmiddellijk op de hoogte van een datalek en meldt dit binnen 72 uur na
ontdekking van het incident aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
De FG is verplicht medewerking te verlenen aan verzoeken van de AP in het kader van de uitoefening
van zijn taken.

Artikel 4: Omgang vrijwilligers met persoonsgegeven.
Het is niet de bedoeling dat wanneer gegevensbescherming zorgvuldig in beleid en procedures is
geregeld, bestuursleden of overige vrijwilligers met persoonsgegevens die nodig zijn bij de
uitoefening van zijn of haar functie, te koop gaat lopen. Ook dit wordt beschouwd als een datalek. Dit
kan gaan om gegevens uit de bestanden van de vereniging zelf, maar ook om informatie die een
vrijwilliger van een ander lid heeft gekregen.
Artikel 5: Procedure melden datalek
Elke organisatie die persoonsgegevens opslaat, is verplicht datalekken te melden binnen 72 uur na
ontdekking. Om dit zorgvuldig te doen is de volgende procedure vastgelegd:
We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot
die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de
meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden, een gestolen geprinte ledenlijst of
andere persoonsgegevens.
Andere voorbeelden zijn verkeerd verzonden e-mail, gestolen laptops, afgedankte nietschoongemaakte computers en verloren usb-sticks.
Een datalek moet worden gemeld bij de FG (penningmeester), die vervolgens het Bestuur op de
hoogte stelt. De melding bestaat uit:
- de aard van de inbreuk;
- de instanties of persoon waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen;
- de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken;
- een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de
verwerking van persoonsgegevens;
- de maatregelen die wij nemen of voorstellen te nemen om deze gevolgen te verhelpen.
In Nederland controleert de Autoriteit Persoonsgegevens of organisaties voldoen aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens kan ook boetes opleggen
wanneer na waarschuwingen een organisatie het beleid rond bescherming persoonsgegevens niet
verbetert.
Artikel 5: Inwerkingtreding
Dit privacyreglement treedt in werking met ingang van 25 mei 2018.
Namens het Bestuur van de Smarties
De Voorzitter
Barend Bakker

