Nieuwsbrief
Mei 2018
Invoering Algemene Verordening Gegevensverwerking per 25 mei 2018
Per 25 mei 2018 wordt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Europese
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast zal een Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming (Uitvoeringswet) van kracht worden. Daarin wordt de AVG nader uitgewerkt. Deze nieuwe
regels hebben belangrijke gevolgen voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Vanaf 25 mei 2018
kunnen er ook sancties (boetes) worden toegepast.
Wie werkt met gegevens van personen heeft te maken met de regels rond privacy. Ook voor een vereniging is
het daarom belangrijk te weten hoe die regels er uit zien en waarmee rekening moet worden gehouden. Welke
basisprincipes zijn er? Hoe ga je om met de ledenadministratie? Hoe moet je omgaan met een datalek? Wanneer
is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens? Wanneer ben je verplicht om leden te informeren als je
persoonsgegevens verwerkt en hoe doe je dat dan? Verenigingen werken met partijen samen om gegevens te
verwerken. Welke afspraken moet je hierover maken en wie is nu waar verantwoordelijk voor? Belangrijke vragen
die een bepaald risico met zich meebrengen als je hier als sportvereniging niet bij stil staat.

Voor de overheid, bedrijven, maar ook verenigingen geldt deze nieuwe regelgeving. Het niet voldoen aan de
regelgeving kan dus forse boetes opleveren. Vandaar nogmaals een dringend beroep op alle verenigingsbesturen:
ga er mee aan de slag en zorg er voor dat uw vereniging op 25 mei AGV-proof is of dat uw vereniging in ieder geval
de intentie heeft dat op korte termijn te doen en stappen heeft gezet om het traject te doorlopen.
Gelukkig heeft het overgrote deel van de verenigingen de voucher, verkrijgbaar op de site van de KNZB aangevraagd
om het traject te doorlopen. Maar een aantal verenigingen hebben dat nog niet gedaan en lopen dus na 25 mei een
zeker risico.
Wij willen juist die verenigingen die nog niet het traject hebben gestart dringend oproepen om de eerste stappen te
zetten door de voucher aan te vragen op de site van de KNZB:
https://www.knzb.nl/zoeken/q/vouchercode/
Op dit moment worden veel cursussen georganiseerd in de lande. Samen met de KNZB en sportorganisaties in het
noorden wordt getracht om nieuwe cursussen te organiseren. Houdt daarom de website van de KNZB in de gaten.
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