
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS BIJ SVHAREN 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt regels voor het omgaan met 

persoonsgegevens. Deze wet geldt ook voor verenigingen als de onze. De Seniorenvereniging 

Haren slaat persoonsgegevens op van de leden. In deze notitie is vastgelegd hoe dat gebeurt 

en welke waarborgen voor de privacybescherming zijn ingebouwd.  

 

1. De SVHaren slaat alleen die gegevens van de leden op die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen 

van het lidmaatschap. Dat zijn:  

- naam, adres en telefoonnummer 

- email adres  

- geboortedatum 

 

2. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruik ten behoeve van het lidmaatschap van de 

SVHaren. Er wordt vertrouwelijk met de gegevens omgegaan. De SVHaren verstrekt deze 

gegevens niet aan derden, behalve als dat voor de uitoefening van het lidmaatschap 

noodzakelijk is (zie onder 5, 8 en 9).  

 

3. De gegevens worden vastgelegd in de ledenadministratie door het daartoe aangewezen 

bestuurslid (ledenadministrateur). De overige bestuursleden ontvangen maandelijks een 

overzicht ter informatie.  

 

4. Leden van de SVHaren kunnen inzage vragen in de van hen opgeslagen gegevens. Zij 

kunnen eventuele wijzigingen door de ledenadministrateur laten aanbrengen.  

 

5. De financiële administratie wordt beheerd door de penningmeester. Voor technische 

ondersteuning kan hij een beroep doen op Constribo waarmee een 

verwerkingsovereenkomst is gesloten.  

 

6. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens aan het eind van het 

daarop volgende kalenderjaar uit de ledenadministratie en de financiële administratie 

verwijderd. Het bestuur kan besluiten hiervan af te wijken indien daartoe een 

zwaarwegende reden bestaat. Te denken valt bijv. aan een reünie waarbij ook oud-leden 

worden uitgenodigd.  

 

7. Bestuursleden worden geacht hun computer (incl. tablets en smartphones) goed te 

beveiligen door middel van de daartoe geëigende programma’s.  

 

8. Voor drukwerk zoals bijv. de ledenpasjes worden persoonsgegevens verstrekt aan derden.. 

Met deze derde wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten. 

 

9. De belastinginvullers gebruiken bij het invullen van belastingpapieren voor leden ook 

persoonsgegevens. Zij houden zich daarbij aan de voorschriften van de AVG.  

 

 



10. De SVHaren heeft een website en geeft maandelijks de Binding uit.  

Zowel op de website als in de Binding worden persoonsgegevens van bestuursleden en 

vrijwilligers vermeld, die de leden nodig kunnen hebben voor de uitoefening van het 

lidmaatschap. Op de website en in de Binding staat een vermelding dat persoonsgegevens 

worden verwerkt met inachtneming van de regels van de AVG.  

 

11. Wat betreft het opnemen van foto’s op de website en/of in de Binding, waarop leden 

herkenbaar zijn weergegeven, wordt daarbij vermeld dat we ervan uitgaan dat leden 

zonder tegenbericht geen bezwaar hebben tegen opname van foto’s waar zij zelf opstaan.  

 

12. Mochten zich overigens problemen voordoen met de toepassing van de AVG, dan zal het 

bestuur van de SVHaren daarover een passende beslissing nemen. 

 

Carla Roede 

secretaris SVHaren   

5 november 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


