PRIVACY beleid
Stichting Service Gilde Landgraaf
Aanleiding: op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een
bestand bewaren. Deze organisaties moeten 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.

Waarom, hoe en wat moeten wij bewaren
Stichting Service Gilde Landgraaf (hierna het Gilde) heeft de persoonsgegevens digitaal
vastgelegd in het Activiteiten Registratie Systeem (hierna ARS). Voor het juiste gebruik is er
een gebruikers handleiding (zie bijlage 1) die de gebruiker ondersteunt bij de veilige en
volledige registratie van de gegevens die worden verzameld en bewaard. Het doel van de
beschreven gegevens is het mogelijk maken van de uitvoering van de activiteiten. Bij het
ontwerp van deze Applicatie is rekening gehouden met de functionele noodzaak van de
registratie. Ook wordt gebruik gemaakt van de moderne technische faciliteiten om de
gegevens te beschermen. Dit houdt in dat je alleen persoonsgegevens vastlegt die je nodig
hebt en dat je ze alleen gebruikt waarvoor je ze verzamelt.

Inzage recht en correctie
Bij de aanmelding van een deelnemer voor deelname aan een activiteit wordt door iedere
betrokkene toestemming gegeven tot het gebruik van de gegevens. Zij hebben het recht hun
gegevens in te zien en aan te (laten) passen.
Het Gilde heeft geen noodzaak voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens (denk aan
godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven,
lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens,
medische informatie, etc). Deze bijzondere persoonsgegevens worden niet geregistreerd door
het Gilde.

Vastleggen hoe de organisatie met de data omgaat
Het Gilde heeft een verantwoordingsplicht volgens de nieuwe AVG. Vastlegging gebeurt
door de medewerkers van het kantoor en door de bestuursleden. Van het gebruik wordt een
registratie gemaakt, er is toegangscontrole met wachtwoorden en beveiliging tegen
ongeautoriseerd gebruik. Het ARS maakt gebruik van een eigen NAS server en een aantal
PC’s die als terminal functioneren. Op een terminal worden gegevens alleen tijdelijk
vastgelegd, bij afsluiten van het programma worden de actuele gegevens vastgelegd en de
gegevens op de terminal verwijderd.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan Gilde Nederland door Gilde Landgraaf. Een
van de bestuursleden van het bestuur wordt benoemd tot functionaris voor de
gegevensbescherming in het kader van de AVG.

Privacy Impact Assessment (PIA)
Hiermee breng je in beeld wat de gevolgen zijn van het verzamelen van persoonsgegevens
voor de personen zelf. Dit is afhankelijk van wat met de gegevens gedaan wordt. Gilde
Landgraaf registreert de gegevens voor het versturen van de deelname brief of een
nieuwsbrief. Het effect is dat mensen geïnformeerd worden en deel kunnen nemen aan de
activiteiten. Voor Gilde Landgraaf is een formeel PIA niet nodig.

Vrijwilligers informeren of opleiden
Het is niet de bedoeling dat wanneer je de gegevensbescherming zorgvuldig in beleid en
procedures hebt geregeld, de eerste de beste vrijwilliger met persoonsgegevens van een
andere deelnemer die nodig zijn bij de uitoefening van de zijn/haar functie, te koop gaat
lopen. Dit risico noemt men datalekken. Dit kan gaan om gegevens uit de bestanden van de
organisatie zelf, maar ook om informatie die een vrijwilliger van een deelnemer heeft
gekregen.

Procedure opstellen voor het melden van datalekken
Elke organisatie die persoonsgegevens opslaat, is verplicht datalekken te melden binnen 72
uur na ontdekking. Om dit zorgvuldig te doen is het handig vooraf procedures af te spreken.
Dit is beschreven in bijlage 2. Lid van het Dagelijks Bestuur doet melding bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meldingen kunnen digitaal gedaan worden bij het meldloket van de
Autoriteit Persoonsgegevens: http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wie controleert?
In Nederland controleert de Autoriteit Persoonsgegevens of organisaties voldoen aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens kan ook
boetes opleggen wanneer na waarschuwingen een organisatie het beleid rond de bescherming
niet afdoende beschrijft, vastlegt en / of uitvoert
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Bijlage 1

Gebruikers handleiding ARS ( Ter inzage op kantoor Service Gilde Landgraaf)

Bijlage 2

Datalek meldings procedure

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 of cliëntgegevens.
Andere voorbeelden zijn cyberaanvallen, verkeerd verzonden e-mail, gestolen laptops,
afgedankte niet-schoongemaakte computers en verloren usb-sticks.
Datalek melden bij een niet betrokken lid van het Dagelijks bestuur dan wel het Algemeen
Bestuur
Lid controleert het datalek en brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor de persoon wiens
gegevens gelekt zijn .
Gegevens die nodig zijn voor de melding. De melding moet in ieder geval bestaan uit:
o
o
o
o
o

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.

