AVG per 25 mei 2018
De AVG heeft nogal wat impact op alles wat we doen zowel op ons werk, Verenigingen, Stichtingen
of particulieren.

Persoonsgegevens
Gegevens die verzameld worden moeten een onderbouwd doel hebben.
Persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres mogen alleen op een website zichtbaar zijn voor leden
mits de leden hier toestemming voor hebben gegeven.
Doel is dat de leden zo onderling met elkaar in contact kunnen komen.
Persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats en bankgegevens mogen alleen in het bezit zijn
van degene die zorg draagt voor automatische incasso.
Doel is dat de automatische incasso correct uitgevoerd kan worden. Deze gegevens mogen
niet openbaar gemaakt worden en niet met anderen gedeeld worden.
Tevens is er het recht van inzage. Dat is het recht van leden om de persoonsgegevens die Stichtingen
of Verenigingen van hen verwerkt hebben in te zien.
Foto’s op website of Facebook
Foto’s van Europeanen mogen niet meer op de website of Facebook geplaatst worden mits er
uitdrukkelijk toestemming door de desbetreffende persoon is gegeven. Dit moet ook door degene
die de foto’s geplaatst heeft bewezen kunnen worden als er om gevraagd wordt. Dit valt onder de
verantwoordingsplicht die je onder de AVG hebt. Het is dus niet voldoende om zelf een notitie te
maken dat de persoon toestemming heeft gegeven. Het is van essentieel belang dat men kan laten
zien op basis van welke informatie de betrokken persoon toestemming heeft gegeven
Foto’s van niet Europeanen vallen niet onder de AVG.

Verzamelen van gegevens door de Stichting of Vereniging
Een Stichting of Vereniging mag gegevens verzamelen van andere Stichtingen, Verenigingen of
Particulieren mits het een doel heeft. Het mogen dan bijvoorbeeld gegevens zijn van wat een
Stichting, Vereniging of Particulier doet.
In het geval een Stichting of Vereniging dus gegevens gaat verzamelen met als doel het uitwisselen
van deze gegevens op de website, zodat leden kunnen zien wat de andere Stichtingen of
Verenigingen doen en waar, dan moet diegene die de gegevens afgeeft hier ook uitdrukkelijk
toestemming voor geven.
Verwijderen van gegevens
Persoonsgegevens moeten uiterlijk binnen 1 maand verwijderd/vernietigd worden als een lid zijn
lidmaatschap opzegt. De gegevens mogen op geen enkele manier meer bewaard blijven.
Doel waarvoor de gegevens zijn afgegeven is dan niet meer aanwezig.
De verzamelde gegevens van een Stichting, Vereniging of Particulier die op de website staan moeten
eveneens worden verwijderd als een Stichting, Vereniging of Particulier geen lid meer is.
Doel waarvoor de gegevens zijn afgegeven is dan niet meer aanwezig.

E-mail versturen
Persoonsgegevens zoals e-mailadres en namen mogen alleen gebruikt worden voor bijvoorbeeld
nieuwsbrieven en uitnodigingen van de desbetreffende Vereniging of Stichting.
Doel het informeren van leden
E-mail adressen van NIET leden mogen niet meer gebruikt worden. E-mailadressen bevatten vaak
persoonsgegevens zoals voornaam.achternaam@.....nl
E-mailadressen van stichtingen of verenigingen stichting…..@.....nl is geen persoonsgegeven en mag
dus wel gebruikt worden.
E-mail versturen naar leden is uiteraard geen probleem. Ze zijn immers niet voor niets lid. Ze willen
op de hoogte gehouden worden.
E-mail naar Stichtingen of Verenigingen sturen waar in het e-mail adres geen persoonsgegevens
staan is ook geen probleem. Immers er worden geen persoonsgegevens gebruikt.
E-mail naar, reeds in bezit zijnde, particulieren maar die geen lid zijn mag wel. Ook moet in de e-mail
gezet worden hoe het e-mail adres is verkregen.
Bij nieuw te ontvangen e-mail adressen van niet leden moet uitdrukkelijk om toestemming gevraagd
worden voor het toesturen van informatie over de Stichting of Vereniging.
Let op: In elke e-mail naar wie dan ook vanuit de Stichting of Vereniging moet een gratis
afmeldmogelijkheid staan door middel van een zgn. opt-in (hier afmelden). Dit is dus bij iedere email verplicht. Dus moet standaard worden opgenomen.
Uitwisselen van gegevens met derden
Het uitwisselen van ontvangen gegevens met derden is niet toegestaan.
De ontvangen gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de Stichting of
Vereniging ze opgevraagd heeft.
De gegevens die door een Stichting of Vereniging verzameld worden mogen dus niet voor eigen
privé/zakelijk gebruik gebruikt worden of uitgewisseld worden met andere instanties.
Let hierbij op. De boetes kunnen ontzettend hoog uitvallen.

