PRIVACYVERKLARING
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG)-wet
van toepassing. Alle organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren (zowel
digitaal als op papier) moeten zich aan de regels van deze wet houden.

Persoonsgegevens
Het streven is om zo min mogelijk informatie over personen te bewaren. GDWSchijndel
slaat de volgende gegevens op van de vrijwilligers: voor- en achternaam, adres,
telefoonnummer, emailadres.
Bijvoorbeeld geboortedata e.d. zijn niet noodzakelijk en zullen dus niet worden
opgeslagen.
Alle vrijwilligers moeten schriftelijk óf digitaal toestemming geven voor het gebruik van
zijn/haar persoonsgegevens. Iedereen moet weten hoe zijn of haar gegevens worden
verwerkt en met welk doel.
De gegevens worden alleen gebruikt voor de organisatie van de Goede Doelen Week en
niet voor andere lokale initiatieven of reclame.
De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn
verkregen

Rechten van vrijwilligers
Alle vrijwilligers hebben het recht op inzage in de gegevens die GDWSchijndel heeft
vastgelegd. Een verzoek daartoe gedaan worden via info@gdwschijndel.nl.
Vrijwilligers hebben tevens het recht om zonder opgaaf van reden hun medewerking te
beëindigen. Hun gegevens zullen dan binnen 1 maand ná het verzoek (uiteraard
kosteloos) verwijderd worden.

Veiligheidsregels
In verband met de beveiliging van de gegevens heeft de GDWSchijndel de volgende
regels vastgelegd:
a. Er zijn slechts twee personen verantwoordelijk voor het opslaan van
persoonsgegevens te weten Jeannine van Kaathoven en Moniek van Kemenade.
b. Alle persoonsgegevens worden bewaard in één bestand. Dit bestand is voldoende
beschermd tegen virussen en hacken. Als gegevens over meerdere computers wordt
verspreid, dan kan dat namelijk worden uitgelegd als een datalek. In lid a genoemde
bestuursleden kunnen gegevens aanpassen. De overige bestuursleden hebben alleen
inzage.
c. De website www.gdwschijndel.nl is beveiligd met een SSL-certificaat, om hacken
tegen te gaan. Op www.internet.nl checken we met enige regelmaat of onze website upto-date is.
d. De privacyverklaring staat te lezen op de website zodat alle vrijwilligers en
betrokken op de hoogte (kunnen) zijn.
e. Afdrukken van persoonsgegevens geschiedt expliciet onder beheer van het bestuur.
Indien noodzakelijk wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten met bijvoorbeeld

een drukker waarin deze laat weten dat de gegevens direct na gebruik worden
vernietigd.
Datalek
We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen
toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. 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.
Bij ontdekking van een datalek wordt binnen 72 uur door de FG een digitale melding
gedaan bij het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens:
http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Daarbij wordt melding gedaan van de
aard van de inbreuk, een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke
gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens en de maatregelen
die de organisatie heeft genomen om de negatieve gevolgen te beperken.

