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Vanaf 28 mei 2018 is de Nederlandse Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) vervangen door de
Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In dit protocol treft u de documenten
dit in het kader van deze wet voor DOS nodig zijn. Dit document is gepubliceerd op de website van
DOS: www.dos-doetinchem.nl. Bij vragen of opmerkingen over dit protocol dan wel over de wijze
waarop DOS met u privacy omgaat verzoeken wij u contact op te nemen met het bestuur van Dos. U
kunt ons bereiken via het emailadres secretariaat@dos-doetinchem.nl.
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1.

Inleiding AVG

1.1. Algemeen
Vanaf 28 mei 2018 wordt de Nederlandse Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) vervangen
door de Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook voor kleine
verenigingen en stichtingen veranderen er zaken, maar het zal niet zo zijn dat per 28 mei de jacht
losbreekt op kleine overtreders. Voor kleine verenigingen en stichtingen geldt: laat zien dat de wet
uw aandacht heeft, dat u er mee bezig bent geweest en de volgende zaken minimaal hebt geregeld:
1.
Leg een dossier aan (hoofdstuk 2);
2.
Stimuleer bewustzijn over privacyaspecten bij bestuursleden en vrijwilligers (hoofdstuk
3);
3.
Doe de benodigde aanpassingen op uw website (hoofdstuk 3)
In dit protocol zijn de documenten en werkwijzen opgenomen zoals DOS die hanteert.
, zoals het register verwerkingen en een privacyverklaring.

1.2. Over privacy
Privacy is ‘het recht om alleen gelaten te worden, de eerbiediging van privéleven, familie en
gezinsleven, woning en correspondentie’. Dit of iets dergelijks staat in de Europese rechten van de
mens. In de AVG is vreemd genoeg de definitie overgeslagen, het gaat daar uitsluitend over
gegevensbescherming waarmee de privacy wordt geborgd.

1.3. Over gegevensbescherming
Het gaat bij gegevensbescherming om bescherming van ‘persoonsgegevens’: gegevens die te
herleiden zijn tot een persoon. Voor postcode en woonplaats is dat met een beetje moeite mogelijk,
die vallen er onder. Persoonsgegevens zijn dus nogal breed gedefinieerd.
Het gaat in ieder geval om Europese persoonsgegevens. Dus: Amerikaanse bedrijven die Europese
persoonsgegevens beheren moeten in principe aan de Verordening voldoen.

1.4. Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens
Het gaat bij gegevensbescherming om ‘persoonsgegevens’. Dit zijn gegevens die te herleiden zijn tot
een persoon.
Er wordt een onderscheid gemaakt in ‘persoonsgegevens’ en ‘bijzondere persoonsgegevens’.
Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens van ras, religie, seksuele geaardheid,
strafrechtelijk verleden, politieke voorkeur en burgerservicenummer.
Voor het verzamelen en opslaan van bijzondere persoonsgegevens moet een aanwijsbare noodzaak
bestaan. Zonder die noodzaak moet er toestemming worden gevraagd. DOS verzamelt deze
bijzondere persoonsgegevens niet

1.5. Rechten betrokkene
Betrokkene is koning over de eigen data, met andere woorden: degene die zijn
persoonsgegevens heeft afgestaan aan uw organisatie blijft rechthebbende. Dit
zijn de rechten:
1.
Recht op inzage
2.
Recht op verwijdering (Stopzetting. Dit dient gemakkelijk en
klantvriendelijk te realiseren te zijn.
3.
Recht op correctie
4.
Recht op gegevensoverdracht (dataportabiliteit)
Kleine verenigingen of stichtingen hebben in de praktijk eigenlijk alleen met punt 2.
te maken. Voor DOS geldt dit ook.
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2.

Register Verwerkingen

Dos is een stichting zonder leden. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Bij aftreden van bestuursleden
worden door het resterende bestuur nieuwe bestuursleden benoemd. Er is dan ook geen
ledenbestand waarin gegevens over leden worden vastgelegd.
DOS kent wel sympathisanten. Deze worden op de hoogte gehouden van activiteiten van de stichting
en helpen in diverse situaties mee bij activiteiten van de stichting. Van de sympathisanten van DOS
wordt door de secretaris een bestand bijgehouden. Een kopie van dit bestand (excel/word) is als
back-up in het bezit van de voorzitter en de secretaris. De beheerders van dit bestand slaan het
bestand op op een beveiligde computer (wachtwoord, internetsecuritysoftwarepakket, firewall). Het
bestand met de gegevens van sympathisanten is uitsluitend voor eigen gebruik en wordt niet
gedeeld met derden. Indien sympathisanten geen verder contact willen kunnen zij dit aangeven bij
de secretaris. Hun gegevens worden dan uit het bestand verwijderd en eventueel wordt ook het
verzenden van nieuwsbrieven beëindigd.
De gegevens die van sympathisanten bijgehouden worden zijn:
• Naam
• Adres
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• Emailadres
Hiernaast worden geregeld digitale nieuwsbrieven verstuurd via yourmailinglistprovider
(www.YMLP.com) In dit systeem worden alleen naam en emailadres opgeslagen. In het systeem van
de nieuwsbrief kunnen. Indien mensen de nioeuwsbrief niet meer willen ontvangen kunnen zij zich
via de link afmelden uitschrijven. Hun gegevens worden dan uit het systeem verwijderd.
Op de website van DOS (www.dos-doetinchem.nl ) worden geen gegevens van individuele personen
vermeld.

3.

Privacyverklaring

DOS legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die
noodzakelijk zijn het onderhouden van contacten. Wij verstrekken gegevens aan niemand. Alle aan
ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw emailadres wordt
uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over
gestarte en afgesloten projecten. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als sympathisant . Stuur daarvoor een
mail aan secretariaat@dos-doetinchem.nl. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u
doorgeven aan ons secretariaat.

4.

Datalekken

In Nederland bestaat de meldplicht als voor serieus datalekken. Als op de één of andere manier de
gegevens van sympathisanten openbaar zouden worden bepalen wij wat hiervan de gevolgen zijn en
melden wij dit zonodig bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De stichting kent gezien haar beperkte
omvang en het beperkte risico geen onafhankelijk toezichthouder (functionaris
gegevensbescherming. De voorzitter houdt toezicht op het privacy bewust werken van de secretaris.

5.

Website

Dos heeft een website www.dos-doetinchem.nl en een facebookpagina Dos Doetinchem.
Wij verzamelen via onze website en andere social media geen gegevens op welk manier dan ook.
Ook maken wij geen gebruik van programma’s als google analytics of andere systemen om gegevens
van de lezers van de website te verzamelen.
Op de website worden foto’s gepubliceerd die in de openbare ruimte gemaakt zijn, tenzij iemand
expliciet heeft aangegeven niet op de foto te willen. Van personen worden alleen foto’s met naam en
toenaam gepubliceerd als hiervoor vooraf toestemming is verkregen.
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