Q&A Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vraag: Moet je na het melden van een datalek nog iets doen?
Antwoord: Dat ligt helemaal aan wat voor document o.i.d. is gelekt. Dit zal je na de melding bij de
Autoriteit Persoonsgegevens te horen krijgen.
Vraag: Gaat de wet ook op voor wat voor 25 mei 2018 is gedaan?
Antwoord: Ja, de wet geldt ook voor de periode voor 25 mei. Er bestaat een splitsing tussen voor en
na 25 mei. Vanaf 25 mei moet je je beleid op orde hebben en dit in het vervolg voor alles toepassen.
Voor de periode voor 25 mei kun je in je beleid opnemen hoe je dit communiceert naar je huidige
leden. Voorbeeld: je deelt in je privacybeleid mee dat je oude ledenlijsten alleen naam en emailadres
bewaard om een reünie te kunnen organiseren.
Vraag: Hoe zit het met foto’s?
Antwoord: Vooraf bij evenementen, feesten of bijeenkomsten geef je aan dat er foto’s worden
gemaakt en dat degene die dat niet willen zich melden bij de organisatie. Je kunt bijvoorbeeld ook
bij het aanmeldformulier een vinkje inbouwen waarbij je toestemming vraagt. Daarnaast leg je in je
privacybeleid uit wat je doet met het beeldmateriaal, bijvoorbeeld dat je het op Facebook zet.
Vraag: Hoe zit het met bijzondere persoonsgegevens?
Antwoord: Bijzondere gegevens (iemands ras, godsdienst of gezondheid) moet je eigenlijk vermijden.
Noteer echt alleen noodzakelijke gegevens van iemand. Stel je voor je moet i.v.m. het organiseren
van een uitje of kamp weten of iemand bijvoorbeeld diabetes dan moet je dit natuurlijk kunnen
noteren. In je privacybeleid geef je dan aan waarom je dit nodig hebt en dat je deze informatie ook
na het organiseren van een kamp weer verwijdert.
Vraag: Hoe zit het met papieren gegevens?
Antwoord: Papieren gegevens moeten hetzelfde behandeld worden als digitale gegevens. Deze
moeten achter slot met een sleuteltje dat 1 persoon heeft. Wanneer je de papieren gegevens gaat
verwijderen, doe dit dan zorgvuldig (papierversnipperaar) om datalekken te voorkomen.
Vraag: Zullen ze ook bij kleine verenigingen gaan aankloppen?
Antwoord: ANBW is een voorbeeld waar ze wel snel na 25 mei een steekproef zullen doen om te
controleren of de AVG is toegepast. Zij zijn erg groot en gebruiken heel veel gegevens van mensen.
Bij verenigingen als ons zal dat niet zo snel gebeuren. Het is echter wel belangrijk dat wij nu goed
hierover gaan nadenken en ons bewust worden over het gebruik van persoonsgegevens en dit op
orde krijgen de komende tijd.
Vraag: Hoe zit het met telefoonnummers in je telefoon?
Antwoord: Zorg dat je altijd een wachtwoord op je telefoon hebt. Met Whatsapp-groepen kun je
tegenwoordig mensen uitnodigen voor een groep in plaat zelf toevoegen. Dat betekent dat als
mensen die uitnodiging accepteren ze toestemming hebben gegeven om hun telefoonnummer met
mensen uit de groep te delen.
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Vraag: Wij maken onze lokale afdelingen zelf verantwoordelijk voor eigen gegevens van de
ledenadministratie, kan dat?
Antwoord: Het is belangrijk je lokale afdelingen te informeren over de AVG en wat zij moeten doen
om hieraan te voldoen. Daarin kun je duidelijk maken dat de lokale afdelingen zelf verantwoordelijk
zijn voor hun eigen gegevens en datalekken moete voorkomen. Je kunt ze dan ook verwijzen naar het
privacybeleid van PJ.nl.
Vraag: Hoe moet het privacybeleid gedeeld worden?
Antwoord: Het document moet beschikbaar zijn. Je kunt het document naar leden versturen ter
kennisname. Je kunt het op je website zetten.
Vraag: Hoe zit het met het versturen van een nieuwsbrief?
Antwoord: Je kunt en mag je nieuwsbrieven gewoon blijven versturen. Je moet wel altijd de
deelnemers in de Blinde CC (BCC) zetten. Tevens geef je in je privacybeleid dat je bepaalde gegevens
van leden gebruikt voor communicatie zoals een nieuwsbrief.
Vraag: Wat als je iets naar de drukker stuurt?
Antwoord: Als je een lijst met gegevens van je leden verstuurt naar drukkers en andere leveranciers
of dienstverleners voor het drukken en verzenden van tickets, blad, o.i.d. dan is het belangrijk dat je
in een verwerkersovereenkomst vastlegt dat zij de bestanden vernietigen na gebruik. Vraag vooral
eerst de drukker zelf of ze werken met een verwerkersovereenkomst, voordat jezelf iets gaat
opstellen.
Vraag: Is iedereen verplicht een privacybeleid te maken?
Antwoord: Ja, maar wij willen jullie werk uit handen nemen doordat lokale afdelingen kunnen
verwijzen naar het landelijke privacybeleid van PJ.nl.
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