BELEID ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
1. Aanleiding
Op 25 mei 2018 trad de europesche privacyverordening, de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) in werking. Met deze verordening wordt de privacywetgeving in de
lidstaten van de EU geharmoniseerd en uniform. De verordening is rechtstreeks van toepassing en is
de opvolger van de wet bescherming persoonsgegevens.
Ingevolge deze verordening zullen organisaties, bedrijven en verdere houders van gegevens (zoals
onze stichting) kenbaar moeten maken dat zij zich aan de wettelijke bepalingen houden en de juiste
organisatorische en technische maatregelen hebben genomen.
Met dit document dat ook op de website geplaatst is, kan – voor wie het aan gaat- duidelijk worden
gemaakt hoe de stichting omgaat met de beschikbaar gestelde gegevens in het licht van de AVG.
2. Onze situatie.
De Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Spaarndam heeft ongeveer 110 vrienden (2018). De
administratie wordt bijgehouden door de secretaris in een Excel-bestand. De gegevens zijn
uitsluitend toegankelijk voor het bestuur en worden niet gedeeld met derden.
3. Welke gegevens worden bijgehouden?
In het systeem worden de volgende gegevens bijgehouden : een lidnummer, naam, adres, email en
geslacht. Deze gegevens worden op vrijwillige basis aan de stichting verstrekt. De gegevens worden
door de betreffende persoon aangeleverd bij het aangaan van de vriendschap en kunnen schriftelijk,
telefonisch of per mail worden gewijzigd. Andere gegevens dan hier genoemd worden niet bewaard.
4. Wat doet de stichting met de gegevens?
De stichting verstuurt een maal per jaar een seizoensbrochure met vermelding van alle
evenementen. Voorafgaand aan elk evenement wordt er aan ieder een mail gestuurd met informatie
over het a..s. evenement. Eenmaal per maand wordt er een digitale nieuwsbrief verstuurd aan
aangesloten vrienden en belangstellenden. Daarnaast zijn er betalingsverzoeken voor het
evenementen seizoen. Al deze berichten worden verstuurd door de secretaris onder bcc opdat
ontvangers alleen de afzender zien en niet de andere geadresseerden.
Eenmaal per jaar levert de secretaris een lijst met de volgende gegevens aan de penningmeester ten
behoeve van de financiële administratie: lidnummer, naam, adres en mailadres. De penningmeester
is daarna de enige die deze gegevens inziet en beheert. Mutaties in het adresbestand worden
regelmatig door de secretaris d.m.v. Excel lijst doorgegeven aan de penningmeester.
Geen van eerder genoemde gegevens worden door de secretaris en de penningmeester aan derden
verstrekt.
5. Opzeggen van de vriendschapsrelatie.
Indien een vriend de stichting verlaat, hetzij door opzeggen, hetzij door overlijden worden de
gegevens uit de administratie verwijderd. Deze gegevens worden niet meer gebruikt.
Spaarndam, oktober 2018.

