Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de
hele Europese Unie (EU).
Bedoeling is dat de privacy van de burgers beschermd wordt. Er is toestemming nodig
voor gebruik van gegevens. Deze toestemming kan ingetrokken worden; er kan ook
gevraagd worden deze gegevens te verwijderen. Hierbij dient altijd de wens afgewogen
te worden tegen het belang van de organisatie om gegevens te gebruiken en te bewaren.
De organisatie moet opschrijven welke gegevens verwerkt worden en met welk doel.
Van clubs vereist dit enkele acties voor 25 mei. De belangrijkste acties gaan over het
verwerken van de NAW gegevens van de leden en de toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal (foto’s, filmpjes) op de website en sociale media.
Wat dient u in elk geval te doen?
•
Privacy statement opstellen. Hierin staat welke gegevens er verwerkt worden en
waarom.
•
Aanmeldformulier nieuwe leden maken met daarin expliciete vraag om
toestemming voor gebruik gegevens en beeldmateriaal.
•
Alle bestaande leden nog eens expliciet om toestemming vragen voor gebruik
gegevens en beeldmateriaal.
Om uw club op weg te helpen, hebben wij een concept 'privacy statement' en een
aanmeldformulier lidmaatschap gemaakt. Deze documenten kunt u met de volgende link
ophalen: https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/bestuur/
avg/avg.zip
U kunt deze documenten modelleren naar uw eigen vereniging.
De via het aanmeldformulier (dit mag ook digitaal via een webformulier) verkregen
toestemming kan binnenkort in OLA geregistreerd worden. Daartoe zullen twee aanvinkvelden op de persoonskaart van de leden gemaakt worden.
Verder wijzen we u nog op de website met uitgebreide informatie over deze nieuwe wet:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/algemene-informatie-avg
Mochten er nog andere zaken zijn, dan zullen wij u daar tijdig over informeren.
Indien u nog vragen heeft dan kunt u ons bereiken op het bondsbureau:
bondsbureau@schaakbond.nl
023-5254025
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