Beleids- en uitvoeringsnotitie over de AVG
Roeivereniging Naarden
De AVG
De AVG-wetgeving (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming) is in 2016 aangenomen. Toen de voorganger van
deze wet, de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (WBP), werd opgesteld 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 Excel-bestandje 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 krijgt iedereen, dus ook onze leden, betere privacy-rechten. 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
bijvoorbeeld aan behaalde vaardigheidsproeven.

Inventarisatie en de stand van zaken beveiliging bestanden en de beoordeling van de noodzakelijkheid daarvan en
inventarisatie derde partijen bij de RV Naarden:
o

Ledenadministratie:

Deels (naam, mailadres, telefoon, roeivaardigheid) toegankelijk voor leden achter de inlog.
De gegevens van onze leden gaan ook (rechtstreeks) naar de 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.
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.
o

Botenplanner:

Is niet toegankelijk voor derden, staat achter de inlog voor leden. De Botenplanner is een noodzakelijk bestand voor:
•
het reserveren van boten;
•
monitoren botengebruik.
o

Fotobestanden op de site:

Op het openbare deel van de site alleen met toestemming goed herkenbare betrokkenen. Verder alleen achter inlog.
Noodzakelijkheid van fotobestanden:
Is niet organisatorisch noodzakelijk, wel voor een levendige en aantrekkelijke site voor zowel leden als derden. Leden
kunnen te allen tijde hun (herkenbare) foto’s van de site laten halen.
o

Overzicht namen bestuursleden, commissieleden, functionarissen etc. op het openbare deel van de site:

De namen en foto’s van functionarissen alleen bij akkoord betrokkene. Geen persoonlijk E-mailadres, alleen het functionele
mailadres (extensie roeinaarden.nl). Een uitgebreid overzicht van alle commissieleden met telefoonnummers etc. kan wel
op het besloten deel van de site.
o

Telefoonlijst op de club:
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Daar staan voor onze leden de namen, emailadressen en telefoonnummers op. De telefoonlijst bij de telefoon op de club is
noodzakelijk vanwege:
•
Elkaar kunnen bellen als iemand niet verschijnt met wie afgesproken was;
•
Om een “last minute” invaller te kunnen vinden;
•
Als iemand niet verschijnt op de bardienst;
•
Om allerlei zaken te kunnen afstemmen etc..
o

Bewakingscamera’s op terrein:

Op het terrein zijn bewakingscamera’s aanwezig om te waken over de bezittingen van de vereniging en die van de leden. De
beelden worden opgeslagen, volgens een vast schema gewist en indien nodig beschikbaar gesteld aan politie. De
Commissaris Algemeen is de enige die toegang heeft tot deze beelden.
o

Financiële administratie:

Is slechts toegankelijk voor de penningmeester. 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 en daarover verantwoording af te leggen.
Privacy-rechten van leden
Leden kunnen uiteraard hun privacy-rechten 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.
Derde partijen 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

KNRB:

De KNRB 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.

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 5.000 personen in onze bestanden hebben staan (in 2018 telt onze vereniging
ongeveer 500 leden).
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