Protocol Verwerking Persoonsgegevens van leden van
Vrouwen Centraal Someren
Welke persoonsgegevens van leden worden bewaard en waar worden deze opgeslagen?

Persoonsgegevens van leden, oud leden?

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Foto’s van lid
Geb. datum
Privé en/of Mobiele tel. nr.
Email adres
IBAN nr.
Lid sinds
Lid commissie/werkgroep

Opgeslagen
op pc

Op website
publieke
deel**

Op website in
ledenmenu*

√****
√****
√****
√****
√**

√****

√

√
√
√
√
√

√****
√****
√***
√****
√

√****
√****

√
√

√

*

Het deel van de website dat alleen toegankelijk is voor leden na inloggen met gebruikersnaam
en wachtwoord
** Webmaster
*** Alleen bekend bij penningmeester
**** Van bestuursleden en /of sub-club coördinatoren
Bovengenoemde gegevens kunnen ook worden opgenomen in persberichten, programmaboekjes,
nieuwsbrief en op posters/flyers e.d.
1. Met welk doel worden persoonsgegevens bewaard?
a. In bestanden op de pc
De persoonsgegevens van leden die in bestanden op de pc worden bewaard hebben
primair het doel om te communiceren met de leden. Het betreft hier naam, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn nodig voor
het bezorgen van nieuwsbrief en post. Het beschikken over telefoonnummer en
emailadres is van belang voor het doen van urgente mededelingen en het digitaal
versturen van post.
Verder worden een aantal specifieke gegevens bewaard zoals b.v. aanvang lidmaatschap
om na te gaan of een lid in aanmerking komt voor een huldiging als jubilaris.
Verder wordt bijgehouden welke taken een lid vervuld binnen de vereniging zoals
deelname aan bestuur en/of subclubs.
Foto’s van leden en fotoalbums waarop leden te zien zijn, worden gebruikt om leden
voor te stellen aan publiek en om de geschiedenis van de vereniging in beelden vast te
leggen.

Digitale foto’s worden in een digitaal archief bewaard en opgeslagen op een externe
harde schijf, waarop ook de back-up van bestanden worden bewaard (zie hieronder).
Oudere analoge foto’s worden door een van de bestuursleden bewaard in een
fotoarchief.
Het IBAN-nummer tenslotte wordt (alleen bij de penningmeester) bewaard en wordt
gebruikt voor het (met machtiging) incasseren van contributies en andere financiële
bijdragen van leden.
b. Op het publieke deel van de website www.vrouwencentraal.nl
Op het publieke deel van de website staan naam, telefoonnummer, emailadres en een
foto van de bestuursleden. Dit om de bestuursleden voor te stellen aan het publiek.
Van leden wordt ook aangegeven welke taken een lid binnen de vereniging vervuld.
Ook van hen worden telefoonnummers en emailadressen vermeld op de website.
Foto’s van leden zijn ook nog te vinden in fotoalbums op de website.
Dit zijn fotoalbums van de activiteiten van de vereniging en de subclubs.
c. Op het ledendeel van de website van www.vrouwencentraal.nl
Het ledendeel van de website is alleen toegankelijk voor leden en afgeschermd met een
gebruikersnaam en wachtwoord.
Deze inlogcodes worden uit veiligheidsoverwegingen altijd gewijzigd als zich een datalek
heeft voorgedaan.
Alle onder 2.a genoemde persoonsgegevens van leden worden ook hier weergegeven
(met uitzondering van het IBAN-nummer).
Zo kunnen de leden elkaar makkelijk bereiken.
Dit is mede van belang omdat het merendeel van de leden een taak op zich heeft
genomen in een of meerdere subclubs of werkgroepen.
Bewaren persoonsgegevens na beëindigen lidmaatschap.
Na beëindiging van het lidmaatschap blijven persoonsgegevens beperkt opgenomen in
het bestand oud-leden. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam, adres,
postcode, woonplaats. De persoonsgegevens van oud-leden worden in bestanden op
de pc bewaard en hebben primair het doel om te communiceren met oud-leden
bijvoorbeeld om hen uit te nodigen voor een reünie of een jubileumviering.
De gegevens van oud-leden zijn alleen opgeslagen bij de ledenadministratie en de
functionaris gegevensverwerking.
2. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens van de leden?
a. Bestuur
I.
Voorzitter (Ine Acda)
II.
Secretaris (Mieke Storms)
III.
Penningmeester (Marie-Thérèse van Kemenade)
IV.
Functionaris gegevensbescherming (Toos Maas)
V.
Webmaster (Marlie Lossie)
VI.
Ledenadministratie (Toos Maas)

3. Hoe de gegevens worden beveiligd
a. Op computers.
De bestanden met persoonsgegevens van leden zijn opgeslagen op de computers
van de onder 2 genoemde personen. Al deze computers zijn beveiligd met een
deugdelijke virusbescherming. Back-ups van gegevens worden gemaakt door de
functionaris gegevensverwerking en door haar bewaard op een externe harde schijf,
die beveiligd is met een wachtwoord.
a. Op de website.
De website van Vrouwen Centraal is beveiligd met een zogenaamd SSL-certificaat. Dit
is zichtbaar door een slotje en/of het woord ‘veilig’ in de adresbalk en het
voorvoegsel ‘https//’ voor de websitenaam. Daarnaast is in de website nog een
firewall (admin tools) geïnstalleerd die extra beveiligd tegen hackers. Tot slot is in de
website een plugin geïnstalleerd (kareebu secure), die ervoor zorgt dat ingetypte
wachtwoorden versleuteld worden verzonden.
Het ledendeel van de website is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord,
die uit veiligheidsoverwegingen worden gewijzigd als er zich een datalek voor doet.
4. Hoe kunnen leden hun eigen persoonsgegevens inzien, corrigeren, wissen, beperken
Leden kunnen te allen tijde gegevens inzien, desgewenst op alle locaties waar gegevens zijn
opgeslagen zoals hiervóór vermeld. Leden hebben het recht die gegevens te laten wijzigen of
te laten verwijderen.
5. Wie is binnen de vereniging verantwoordelijk voor de gegevensverwerking
Het bestuur en de functionaris gegevensbescherming zijn verantwoordelijk voor de
gegevensverwerking en een correcte uitvoering van de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG).
6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Mocht om welke reden dit in de
toekomst ooit wenselijk zijn dan zal dit altijd gebeuren met schriftelijke toestemming van
betrokkene(n).
7. Ondubbelzinnige toestemming van leden voor de verwerking van gegevens
Leden zijn geïnformeerd m.b.t. wijze van gegevensverwerking binnen de vereniging. Dit
wordt tevens gepubliceerd op het ledendeel van de website www.vrouwencentraal.nl.
De gegevens, zoals hiervoor omschreven worden pas gebruikt na schriftelijke toestemming
van het lid.
De schriftelijk verkregen toestemmingen worden in een fysieke map bewaard bij de
functionaris gegevensverwerking van Vrouwen Centraal.
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