Beleidsdocument voor informatiebeveiliging
Privacy document en Privacybeleid
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum
dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Doel van dit beleidsdocument: nadere uitleg over het doel van de wet en over de concrete uitwerking daarvan. Tbv de mensen van
wie de persoonsgegevens worden verwerkt, en ook voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is belangrijk omdat elke
organisatie onder de AVG een verantwoordingsplicht heeft. De verantwoordingsplicht houdt in dat de organisatie moet kunnen
aantonen aan de AVG te voldoen wanneer de AP daar om vraagt.
De wet vraagt een Privacy document en een Privacybeleid. Beide documenten zijn in onderstaande tekst verwerkt.
Privacy beleid: Uitgaande van de AVG is het noodzakelijk organisatorische maatregelen te nemen voor de beveiliging van
persoonsgegevens. Het gaat om een afweging gelet op de stand van de techniek en de uitvoeringskosten van de maatregelen enerzijds,
en de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden, en de risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen anderzijds.
Elke betrokkene bij de organisatie heeft recht op kennis van en inzage in de opslag van gegevens over zijn persoon. Deze gegevens
behoren tot het privé domein. Het lid heeft daarom in principe ook het recht op verwijdering van zijn gegevens, op rectificatie en
aanvulling, recht op vergetelheid, recht op beperking van de verwerking, rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming
en profilering en recht van bezwaar. De gegevens worden in principe niet langer opgeslagen dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
ze zijn opgeslagen. De voornaamste twee doelen zijn
- de ondersteuning van de activiteiten van de organisatie en
- het vasthouden van de geschiedenis van de organisatie en de activiteiten van de organisatie. De historie mag natuurlijk niet verloren
gaan.
Indien een persoon een zodanige ingreep wenst in zijn persoonsgegevens, dat het functioneren van de organisatie in gevaar komt (bijv
dat contributie-inning niet meer mogelijk is), dan zal de relatie tussen betrokkene en organisatie niet intact kunnen blijven.
De organisatie heeft een “interne privacy expert” aangesteld (een van de bestuursleden wordt in deze functie benoemd door de
ledenraad/bestuur).
Er is geen FG nodig (Zie definitie onderaan dit document).
Er hoeft geen DPIA te worden uitgevoerd (Zie definitie onderaan dit document).
Er hoeft geen register van verwerkingsactiviteiten te worden bijgehouden.
NAAM ORGANISATIE
Handboogsportvereniging UNO
WAT / DOEL
Het beoefenen van de handboogsport
GEGEVENS ledenlijst
- Doel: convocaties, overige uitnodigingen, contributie inning, organisatie, landelijke gegevens
- Gedeeld met: onderling leden en bestuursleden, landelijke (overkoepelende) organisaties (Nederlandse Handboog Bond, NHB)
- Waar opgeslagen: computers thuis van bestuursleden (secretaris en penningmeester). Deze computer moet afdoende beveiligd zijn
met virusscanner en firewall.
- De persoonsgegevens zijn ook opgeslagen in de ledenadministratie NHB. Deze organisatie heeft zijn eigen beveiligingssysteem,
waarop vertrouwd wordt.
- Opgeslagen gegevens zijn NAW gegevens, telefoon en mailadres, geboortedatum.
Schietaccommodatie:
Secretariaat: Hoogewei 40 http://www.handboogsport-ovezande.nl/uno Bank: NL29RABO0126888531
Landweg 2 te Ovezande 4464 AL Goes
uno@ handboogsport-ovezande.nl
tnv. Handboogsportvereniging
KvK Middelburg 40310460
UNO te Goes

GEGEVENS m.b.t. WEBSITE EN PERS
- Namen en contactadressen van officiële functionarissen
- Namen en foto’s van leden die nieuwswaardig zijn (bijv winnaars wedstrijden etc). Geen adressen! Het is gewenst dat vooraf al
wordt aangegeven dat de foto wordt gemaakt en mogelijk wordt gepubliceerd. Mensen hebben dan de mogelijkheid gehad bezwaar
aan te tekenen, wat overigens niet betekent dat een bezwaar direct gehonoreerd dient te worden. Deelname aan een wedstrijd houdt
meestal in dat het resultaat wordt bekend gemaakt.
- Pers. Foto’s kunnen worden gedeeld met de pers in het geval het gaat om duidelijke successen die verband houden met de aard van
de organisatie.
- Mag de vereniging foto’s en filmpjes van sporters en toeschouwers publiceren? Ja dat mag. Voor het maken en publiceren van
beeldmateriaal moet de sportorganisatie toestemming hebben van herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen, óf een gerechtvaardigd
belang hebben. Denk bij een gerechtvaardigd belang aan persvrijheid, direct marketing, promotie van de organisatie of beveiliging.
Ook wedstrijdverslaggeving kan gemotiveerd onder het gerechtvaardigd belang vallen. Een sportorganisatie mag in dat geval foto’s
en beelden van wedstrijden publiceren of uitzenden, ook als daarbij bijvoorbeeld toeschouwers herkenbaar in beeld komen.
Let op bij kinderen: hun privacybelang weegt extra zwaar. Vraag daarom uitdrukkelijk toestemming aan de ouders of voogd voordat
je overgaat tot publicatie.
CAMERATOEZICHT IN DE ACCOMMODATIE
Hieraan zijn strenge regels verbonden. Cameratoezicht maakt een grote inbreuk op privacy. Daarom moet er een duidelijk
gerechtvaardigd belang zijn voor het cameratoezicht, zoals het tegengaan van diefstal. Tevens is er een duidelijke informatieplicht
voor het toezicht en gelden er strenge regels voor de bewaartermijn van de beelden.
In het schietlokaal staat een camera die alleen in gebruik is als de alarminstallatie aan staat en die geen beelden opslaat. Het is de
bedoeling buiten sluitingstijden van buitenaf in de kantine te kunnen kijken als er wordt ingebroken.
VERWERKERSOVEREENKOMST
-- UNO met NHB (ivm contributie en schietwedstrijden)
Moeten we als vereniging een verwerkersovereenkomst sluiten met de NHB
Nee, dit hoeft niet. Volgens de statuten van de NHB zijn zowel de verenigingen als individuele leden van de verenigingen direct lid
van de NHB. de NHB legt het doel en de manier van verwerken van de persoonsgegevens van de leden vast. Daarbij besluit de NHB
op welke manier ze gegevens verwerken, waarom dat gebeurt en hoe dat plaatsvindt. Daarmee is de NHB de verwerking
verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we van u als vereniging ontvangen. De uitwisseling die plaatsvindt tussen u, als
vereniging, en de NHB als overkoepelend orgaan is een uitwisseling tussen twee verwerking verantwoordelijken. Het is daarom niet
nodig om een verwerkersovereenkomst af te sluiten.
LEDEN BEKEND MET
- Weten dat er een ledenlijst is en dat het bestuur deze beheert
- Bewaartermijn persoonsgegevens is zolang het lidmaatschap duurt, of er een schuld is. Ook om historische redenen worden
gegevens bewaard. Historische persoonsgegevens houden alleen naam en functie en foto’s in plus de reden waarom ze bewaard zijn
gebleven (bijv Koning of Zeeuws kampioen etc)
- Kunnen zich van de ledenlijst laten schrappen, dat betekent einde lidmaatschap. Pas als alle schulden vereffend zijn, wordt
schrappen geëffectueerd
- Weten dat namen en foto’s op de website geplaats kunnen worden. Kunnen aangeven dat niet te willen.
- Bij aanvang lidmaatschap wordt het aspirant-lid van dit privacybeleid en –reglement op de hoogte gesteld, om na lezing de
privacyverklaring te onderschrijven (evt per mail) als blijk van akkoord. Pas dan kan het lidmaatschap ingaan. Al bestaande leden
worden in juli 2018 per mail op de hoogte gesteld van deze documenten die kunnen worden geraadpleegd op de website van de
vereniging UNO. Zonder negatief bericht wordt uitgegaan van akkoord.
ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
- De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging ligt bij het bestuur, gecontroleerd door de ALV en bijgestaan c.q. gecontroleerd
door de “interne privacy expert”. Tot deze verantwoordelijkheid behoort ook het bevorderen van beveiligingsbewustzijn bij bestaande
en nieuwe medewerkers
- Als voorbereiding op de ALV toetst het bestuur de procedures en de beveiligingsmaatregelen m.b.t. de opslag van
persoonsgegevens. (Ledenadministratie, website)
- Bij het optreden van een datalek zal het bestuur daarvan mededeling doen volgens de AVG en maatregelen treffen om het datalek te
stoppen, de betrokkenen op de hoogte stellen van het lek en proberen de gevolgen te bestrijden.
- Het bestuur sluit geheimhoudings- en verwerkersovereenkomsten met NHB.
- Er worden niet meer gegevens verzameld dan dienstbaar is aan het doel.
“INTERNE PRIVACY EXPERT”
- Is aangesteld door de ledenraad of bestuur, zodat deze onafhankelijk kan kijken of voorzien is in passende technische en
organisatorische maatregelen
- Kan door leden worden gevraagd te bemiddelen bij zaken die door het bestuur van de organisatie niet correct worden afgehandeld

Schietaccommodatie:
Secretariaat: Hoogewei 40 http://www.handboogsport-ovezande.nl/uno Bank: NL29RABO0126888531
Landweg 2 te Ovezande 4464 AL Goes
uno@ handboogsport-ovezande.nl
tnv. Handboogsportvereniging
KvK Middelburg 40310460
UNO te Goes

Definities
Een DPIA (Data Protection Impact Assessment) is alleen verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor
de betrokkenen (de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt). Dat is in ieder geval zo als een organisatie:
- systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueert, waaronder profiling;
- op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt;
FG: De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018, als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt, zijn organisaties in een aantal
gevallen hiertoe verplicht. Het gaat om overheidsinstanties en publieke organisaties, om zorg- en onderwijsinstellingen. Meestal niet om
sportorganisaties.
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