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Inleiding

___________________________________________________________________________________________
De bescherming van privacy en verantwoorde omgang met persoonsgegevens staan bij de Vereniging
Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch hoog in het vaandel. We verwerken beperkt persoonsgegevens
en daarom dienen we uiterst zorgvuldig met gegevens om te gaan binnen de Vereniging. Persoonsgegevens
voorzien wij van passende beveiliging. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van
persoonsgegevens binnen haar vereniging. Om de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen
heeft Het Bestuur een privacyreglement opgesteld houdende de regels voor de registratie en verwerking van
persoonsgegevens en wat we verwachten van onze leden.
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Begripsbepalingen

___________________________________________________________________________________________
2.1

AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming;

2.2

Persoonsgegevens
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de
betrokkene);

2.3

Verwerking van persoonsgegevens
Een verwerking of een geheel van verwerkingen met betrekking tot persoonsgegevens.
Waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken
of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen,
wissen of vernietigen van gegevens;

2.4

Bestand
Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn,
Ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of gedecentraliseerd is dan wel op
functionele of geografische gronden is verspreid;

2.5

Verwerkingsverantwoordelijke
Een natuurlijke persoon, rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die
alleen of met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
vaststelt;

2.6

Verwerker
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander
orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

2.7

Derde
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander
orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker,
noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de
verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
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2.8

Ontvanger
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander
orgaan, al dan niet een derde, aan wie/ waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt;

2.9

Toestemming van de betrokkene
Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door
middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende
verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

2.10

Verstrekken van persoonsgegevens
Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;

2.11

Verzamelen van persoonsgegevens
Het verkrijgen van persoonsgegevens;

2.12

FG
De functionaris, de secretaris van de Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch,
die toe ziet op de rechten en plichten van de vereniging omtrent het verwerken van
persoonsgegevens;
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Algemene uitgangspunten Privacyreglement

___________________________________________________________________________________________
De Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch is een vereniging met een bestuur. Bij de
werkzaamheden van het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch
behoort het verwerken van persoonsgegevens. Onder verwerken wordt verstaan: alle handelingen die
bestuurs- en/of andere leden kunnen uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met
vernietigen. Hierbij kun je denken aan: het verzamelen, creëren, inzien, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarom is het belangrijk om
betrokkenen, ketenpartners, stakeholders en medewerkers te informeren over de omgang met en het
gebruik van persoonsgegevens. Het bestuur informeert hen ook over hun rechten met betrekking tot de
persoonsgegevens. De vereniging neemt de privacy van haar leden serieus en hanteert een streng
privacybeleid. Het bestuur hanteert de volgende uitgangspunten met betrekking tot privacy:
•
•
•

•
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We verwerken persoonsgegevens alleen ten behoeve van het doel waarvoor zij zijn
verkregen en verwerken daarbij niet meer gegevens dan noodzakelijk;
We gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie en nemen passende
organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen;
We beschouwen alle persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie, waar een
geheimhoudingsplicht voor geldt. Intern wordt gewerkt op basis van het need-toknow principe, dat
houdt in dat leden en andere betrokkenen alleen toegang
krijgen tot gegevens voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor hun
taakuitoefening;
We houden ons aan de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgevingen
omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

4

Reikwijdte van het Privacyreglement

__________________________________________________________________________________
4.1

Dit reglement is van toepassing op de omgang met persoonsgegevens van alle leden van de
Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch en de daaraan ten grondslag liggende
documenten, zowel digitaal, als niet-digitaal.

4.2

Dit privacyreglement is gebaseerd op de privacyregels die voortkomen uit de AVG.
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Functionaris Gegevensbescherming (FG)

___________________________________________________________________________________________
De Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch is op grond van de AVG niet verplicht een
externe functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De secretaris is de interne toezichthouder op de
verwerking van persoonsgegevens. De secretaris is de centrale persoon die alle persoonsgegevens van de
vereniging beheert. Binnen de Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch heeft de secretaris
zeggenschap over de bestanden en legt verantwoording af aan het voltallige bestuur. De secretaris beslist in
opdracht van het bestuur over hoe bestanden worden opgeslagen en de procedure voor het beschikbaar
stellen van de gegevens. De secretaris zorgt er ook voor dat de virusscan op orde is en dat de computer
beschermd is tegen hacken.
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Wet- en regelgeving

___________________________________________________________________________________________
Voor de Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch is per 25 mei 2018 is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Vereniging moet 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 voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

6.1

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon: de natuurlijke persoon kan direct of
indirect worden geïdentificeerd. Dit kan onder andere aan de hand van een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Er zijn verschillende
soorten persoonsgegevens te onderscheiden:
1.

Algemene persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die bij het alledaagse gebruik horen. Voorbeelden van algemene persoonsgegevens
zijn namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata.

2.

Gevoelige persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die een grote impact hebben op de privacy van het individu, maar die geen
bijzondere persoonsgegevens zijn. Het belangrijkste voorbeeld is informatie over de financiële situatie
van een persoon, zoals een betalingsachterstand. Maar denk ook aan inloggegevens.

4

3.

Bijzondere persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die grote invloed hebben op iemand zijn privacy. In de AVG staan deze bijzondere
gegevens apart genoemd. Bijzondere persoonsgegevens mogen in de regel niet worden verwerkt,
tenzij aan in de wet vastgelegde uitzonderingsgronden wordt voldaan. Bijzondere persoonsgegevens
zijn: religieuze/ levensbeschouwelijke overtuigingen, ras/etnische afkomst, politieke opvattingen,
gezondheidsgegevens, seksueel gedrag of gerichtheid, lidmaatschap van een vakbond, genetische
gegevens, biometrische gegevens en het Burgerservicenummer (BSN). Strafrechtelijke gegevens
hebben eveneens een grote invloed op iemand zijn privacy en mogen in de regel dan ook niet worden
verwerkt. De uitzonderingsgronden waarop de verwerking van deze gegevens is toegestaan staan
apart beschreven in artikel 9 en artikel 10 van de AVG.

6.2

Algemene vuistregels:
De Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch leeft de volgende vuistregels van de
wet- en regelgeving na:
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1.

Doelbinding
Persoonsgegevens mogen slechts voor bepaalde en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld
en niet worden verwerkt voor doeleinden die daarmee onverenigbaar zijn.

2.

Rechtmatige grondslag
Elk gebruik van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtmatige grondslag uit de AVG.
Deze grondslagen zijn: ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene, de uitvoering van een
overeenkomst, nakoming van een wettelijke plicht, de bescherming van een vitaal belang en een
gerechtvaardigd belang van de vereniging.

3.

Kwaliteit en dataminimalisatie
De persoonsgegevens moeten zoveel mogelijk juist, nauwkeurig, toereikend en ter zake dienend zijn.
Er mogen niet meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

4.

Bewaren en vernietigen
De verwerkte gegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het bereiken van
het doel.

5.

Transparantie of openheid
De persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt moet kunnen overzien door wie en voor
welke doeleinden zijn gegevens worden verwerkt. De Vereniging Vrienden van de Molens van
’sHertogenbosch dient de betrokkene actief te informeren over de gegevensverwerking.

6.

Passende beveiliging
De Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch heeft een beveiligingsplicht. De
vereniging moet ter beveiliging van de persoonsgegevens, passende technische en organisatorische
maatregelen treffen.

7.

Rechten van betrokkenen
De personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben het recht om kennis te nemen van
de verwerkte persoonsgegevens, het zogenaamde inzagerecht. In bepaalde gevallen hebben zij het
recht de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan een betrokkene
zich tevens verzetten tegen een verwerking

8.

Meldplicht datalekken
Wanneer we een datalek van persoonsgegevens constateren, dienen we deze binnen 72 uur te
melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Afhankelijk van de aard en omvang van het lek
dienen ook de betrokkenen te worden geïnformeerd. De procedure melkding datalek is opgesteld en
als aanhangsel bij dit reglement bijgevoegd.

9.

Verwerkersovereenkomsten
Met leveranciers, die namens de Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch
persoonsgegevens verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin we de plichten van
partijen en rechten van betrokkenen regelen op grond van de AVG

6.3

AP

De autoriteit persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder op de AVG en deze heeft, naast
een controlerende bevoegdheid, ook een boetebevoegdheid. Daarnaast doet de AP onderzoek naar
onderwerpen die betrekking hebben op privacy, geeft ze advies aan zowel organisaties als
betrokkenen en zijn ze een meldpunt voor datalekken.
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Doeleinden voor gegevensverwerking

___________________________________________________________________________________________

7.1

Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de
gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de
doeleinden zoals die staan omschreven in de statuten, de jaarplannen en andere plannen van de
Vereniging Vrienden van de Molens van ‘s-Hertogenbosch en het voeren van beleid en beheer in
het kader van deze doeleinden.

7.2

De Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch verwerkt persoonsgegevens voor
in ieder geval de volgende doeleinden:
•
•
•
•

Verenigingssadministratie
Aanvragen subsidie(s)
Donatie derden
Opmaken jaarstukken

Er worden door de Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch geen bijzondere
persoonsgegevens bewaard; godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid,
seksuele leven, lidmaatschap van vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens en
persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar
aanleiding van dat gedrag, genetische of biometrische kenmerken. Onder deze laatste vallen
vingerafdrukken, stem, handschrift, geometrie van de handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat.
In de bijlage is opgenomen welke gegevens de Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch
verzamelt, waar deze zijn vastgelegd.
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Rechtmatige gegevensverwerking

___________________________________________________________________________________________
De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van
de onderstaande gronden is voldaan:
•
De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch rust;

•
De betrokkene heeft expliciete toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens
voor een of meer specifieke doeleinden van de Vereniging Vrienden van de Molens van
’s-Hertogenbosch. De toestemming geschiedt expliciet, geïnformeerd en vrijelijk. Dat wil zeggen dat
voor betrokkene duidelijk moet zijn waar toestemming voor gegeven wordt, waar de gegevens voor
nodig zijn, hoe er met de gegevens omgegaan wordt en dat betrokkene vrij is toestemming te
weigeren. Daarnaast kan de betrokkene de toestemming te allen tijde intrekken. Wanneer
toestemming ontbreekt, moeten persoonsgegevens van betrokkene zodanig geanonimiseerd worden,
dat deze niet te herleiden zijn naar de betrokkene;
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Rechten van betrokkene(n)

___________________________________________________________________________________________
9.1

Bestuursleden hebben het recht op inzage, correctie en verwijdering van de eigen
persoonsgegevens, alsmede het recht zich tegen een bepaalde verwerking te verzetten en/of de
verwerking te beperken.

9.2

De Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch zal door middel van een brief aan
de leden het bestaan van dit reglement vermelden, evenals daarin aangeven op welke wijze het
reglement kan worden ingezien en verkregen en nadere informatie over de verwerking van
persoonsgegevens kan worden ingewonnen. Het privacyreglement zal op de website worden
geplaatst.

9.3

Op het moment dat we persoonsgegevens verzamelen dienen we onder andere de volgende
gegevens te verschaffen aan de betrokkene.
•
•
•
•

•
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de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd;
de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;
de rechten die de betrokkene heeft;
de bewaartermijnen;
de betrokkene wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

Verstrekking van persoonsgegevens

___________________________________________________________________________________________
Het uitwisselen van persoonsgegevens met andere partijen brengt risico’s voor de privacy met zich mee. Dit
doen wij dus nooit zomaar. De Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch is immers verantwoordelijk voor
wat er met de persoonsgegevens gebeurt.
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Bij het verzenden/aanleveren van bestanden moet altijd eerst worden vastgesteld of de regels die in dit beleid
genoemd worden gevolgd worden. Het verzenden van gevoelige, bijzondere of grote hoeveelheden algemene
persoonsgegevens per onbeveiligde e-mail is niet toegestaan.
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Bewaartermijnen

___________________________________________________________________________________________
11.1

De Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch streeft ernaar persoonsgegevens niet
langer te bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de
doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden
bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

11.2

Wanneer de bewaartermijnen zijn verstreken zorgt de Vereniging Vrienden van de Molens van
’s-Hertogenbosch ervoor dat vernietiging van de betreffende persoonsgegevens op een beveiligde
manier plaatsvindt.

12 Klachten
___________________________________________________________________________________________
Klachten en/of geschillen over de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van dit reglement, de
toepassing van privacy- en regelgeving kunnen schriftelijk en gemotiveerd worden voorgelegd aan het
bestuur van de Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch.
Betrokkene krijgt, indien nodig, binnen twee weken na ontvangst een uitnodiging om de klacht toe te
lichten. Betrokkene ontvangt binnen vier weken na ontvangst van de klacht of binnen twee weken na de
toelichting, een beslissing op de klacht.
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Inwerkingtreding, wijzigingen en inzage reglement

___________________________________________________________________________________________
13.1

Dit reglement is per 25 mei 2018 in werking getreden en beschikbaar via de website van de
Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch of opvraagbaar bij het bestuur.

13.2

Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door het bestuur. Indien het privacyreglement
wijzigt zal dit gecommuniceerd worden.

13.3

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de hele
tijd dat de verwerking van persoonsgegevens van de leden van de Vereniging Vrienden van de
Molens van ’s-Hertogenbosch plaatsvindt.

13.4

Dit document wordt 1 maal per 3 jaar geëvalueerd en zo nodig gewijzigd door het bestuur.
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Onvoorzien

___________________________________________________________________________________________
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in
de wet en het doel en de strekking van dit reglement.
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Contact

___________________________________________________________________________________________
Indien er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit privacyreglement, is het mogelijk om contact op
te nemen met bestuur van de Vereniging Vrienden van de Molens van ‘s-Hertogenbosch.
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Bijlage 1: Procedure melden van datalekken
___________________________________________________________________________________________
Elke organisatie die persoonsgegevens opslaat, is verplicht datalekken te melden binnen 72 uur na ontdekking.
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.
Andere voorbeelden zijn cyberaanvallen, verkeerd verzonden e-mail, gestolen laptops, afgedankte
nietschoongemaakte computers en verloren usb-sticks.
Een datalek dient direct bij constatering aan het bestuur te worden gemeld.
Het bestuur checkt wat er gelekt is en brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor de personen van wie de
persoonsgegevens gelekt zijn
Het bestuur stelt vast of een datalek moet worden gemeld bij de AP. De melding moet in ieder geval bestaan
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 de organisatie heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te
verhelpen.

Meldingen kunnen digitaal gedaan worden bij het meldloket van de Autoriteit
Persoonsgegevens: http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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Bijlage 2: Persoonsgegevens in beheer
___________________________________________________________________________________________
De Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch verzamelt en bewaart de volgende gegevens van
leden, donateurs en begunstigers. Zij hebben er kennis van genomen dat deze gegevens worden bewaard en
verwerkt en daar hun schriftelijke goedkeuring aan gegeven.
Het bestuur en de secretaris in het bijzonder draagt zorg voor het beheer van de persoonsgegevens inclusief de
beveiliging tegen ongewenst gebruik.

SECRETARIS
•
•

De secretaris beheert de ledenlijst. Deze bevat de volgende persoonsgegevens: Naam – Adres –
Woonplaats – Geboortedatum – E-mailadres – Bankrekeningnummer en te naamstelling.
De andere bestuursleden krijgen jaarlijks een update van de ledenlijst. Alleen de penningmeester mét
de bankgegevens.

WEBSITE
De website bevat onder het kopje "bestuur" de volgende gegevens van de bestuursleden:
•
•
•
•

Voor- en achternaam, woonadres, email adres, telefoonnummer en functie binnen de Vereniging
Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch
Mutaties in de gegevens worden door de secretaris in een nieuwe versie verwerkt en op de website
geplaatst.
Oude gegevens worden verwijderd.
De ledenlijst is en wordt niet op de website opgenomen

BANKGEGEVENS
• De Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch heeft een rekening bij de RABObank:
• De bank heeft alle gegevens van het betaalverkeer tussen de Vereniging Vrienden van de Molens van
‘s-Hertogenbosch, bestuursleden. leden en derden.
• Gegevens kunnen betrekking hebben op declaraties en betalingen aan en door derden.
• De penningmeester en de voorzitter hebben via een persoonlijke inlogcode plus wachtwoord toegang
tot de rekeningen.
• De penningmeester verwerkt de betalingen, bij diens afwezigheid wordt dat overgenomen door de
voorzitter.
PENNINGMEESTER
•
•
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De penningmeester onderhoudt de communicatie met de bank i.v.m. de incassering.
Hij maakt na het eind van elk kalenderjaar een uitgeprint overzicht van de totale financiële
administratie die wordt voorgelegd aan het Bestuur en de Kascommissie. Na goedkeuring en
ondertekening in de ALV wordt dit overzicht bewaard bij de jaarstukken.

