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AVG verklaring Beatrix Brass. 
 

Algemene verklaring 
Middels dit document verklaard vereniging “Beatrix Brass ’85” hierna te noemen “Beatrix Brass” en zijn 
bestuursleden, geregistreerd onder nummer 40517199 bij de Kamer van Koophandel, zich bewust te zijn 
van de regel- en wetgeving m.b.t. de “Algemene verordening gegevensbescherming” hierna te noemen 
“AVG”, welke per 25 mei 2018 van kracht is. 

 
Privacy beleid 
Beatrix Brass zal alles in het werk stellen om de privacy van zijn leden en zijn relaties conform de 
Europese AVG -  regelgeving en alle hieraan gerelateerde verplichtingen zoals beschreven in de 
verordening (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf) na te 
leven. 

 

Verwerking persoonsgegevens 
Leden: 
Beatrix Brass verwerkt persoonsgegevens van haar leden t.b.v. organisatorische en administratieve 
doeleinden. Deze gegevens zijn door de persoon zelf aangeleverd of mondeling doorgegeven. Als 
goedkeuring voor het gebruik van deze gegevens conform de AVG wordt elk lid een verklaring 
aangereikt met als bijlage dit document, waarop hij/zij middels ondertekening van de verklaring 
aangeeft in te stemmen met dit document (zie ook: Toestemming) . 

Dit formulier zal worden gearchiveerd, en een mede door de voorzitter ondertekende versie van dit 
formulier zal als kopie aan het betreffende lid worden overhandigt.  

Relaties: 
Alle overige persoonsgegevens m.b.t. relaties van Beatrix Brass zullen alleen t.b.v. de correspondentie  
worden vastgelegd en altijd beperkt zijn tot de op basis van aangereikte, dan wel vrijelijk beschikbare 
gegevens van de relatie. Alle aanvullende gegevens zullen alleen in afstemming met de relatie worden 
geregistreerd. 
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Vastgelegde gegevens 
N.B.: Alle hierna beschreven onderdelen hebben alleen betrekking op de leden van de vereniging. 

Van de leden leggen wij alleen de gegevens waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat ze tot 
nut zijn voor gebruik binnen onze vereniging (zie ook Doel registratie). Dit omvat tenminste de 
hieronder aangegeven items: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummers 
- Mailadressen 

Verder zullen fotomateriaal en geluidsfragmenten zonder nadere toestemming worden gebruikt op de 
diverse media ten behoeve van de publiciteit van onze vereniging, tenzij vooraf door de persoon in 
kwestie is aangegeven dat hij/zij dit niet wil. Conform de AVG staat ook een ieder in zijn/haar recht om 
achteraf verwijdering van gegevens en/of materiaal van media te verzoeken. Dit verzoek zal dan in naar 
alle redelijkheid aan te nemen tijd, zo spoedig mogelijk worden verwijderd. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Beatrix Brass zal geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens registreren, welke als zodanig 
beschreven zijn in de AVG. 

 

Doel van de registratie 
Beatrix Brass zal de geregistreerde persoonsgegevens alleen gebruiken voor communicatie doeleinden 
en aanverwante zaken die behoren tot de activiteiten van de vereniging.  

 

Bewaartermijn 
De bewaartermijn van de persoonsgegevens is onbepaald. De gegevens van leden zullen ook na het 
beëindigen van het lidmaatschap beschikbaar blijven voor de vereniging, tenzij anders is 
overeengekomen. Reden voor het bewaren voor onbepaalde tijd is om contact te houden met 
voormalig leden voor diverse doeleinden. 

 

Delen van persoonsgegevens 
Beatrix Brass heeft geen primair belang bij het actief delen van persoonsgegevens. Daar waar het delen 
van persoonsgegevens wel functioneel blijkt, zal hiervoor vooraf om toestemming worden gevraagd. 
Uitzondering hierop vormen leden die deel uitmaken van het dagelijks bestuur. Mits geen bezwaar 
wordt aangetekend, zullen benodigde gegevens van bestuursleden en/of commissieleden op diverse 
media beschikbaar worden gesteld ten behoeve van het uitoefenen van hun werkzaamheden. 
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Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Ieder persoon heeft het recht om zijn/haar gegevens die wij hebben geregistreerd in te zien, aan te 
laten passen of zelfs te verwijderen. Ook heeft men het recht op “gegevensoverdraagbaarheid”. Dit 
houd in dat je een verzoek mag indienen om alle geregistreerde gegevens m.b.t. tot de eigen persoon 
mag opvragen.  

Alle hierboven genoemde verzoeken kunnen mondeling, dan wel via email worden aangegeven bij de 
hoofdelijk bestuurder van de vereniging, zijnde de voorzitter, of indien dit niet mogelijk is bij elk ander 
zittend bestuurslid. De rechtspersoon die het verzoek indient zal dit echter ook altijd schriftelijk moeten 
bevestigen. Bevestiging dient te worden gericht aan de secretaris van de vereniging. Bevestiging van 
ontvangst en het uitvoeren van de gevraagde actie zal ook schriftelijk en ondertekend aan de 
vraagsteller worden verstrekt. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens 
Alle persoonsgegevens welke vallen onder de AVG  en welke in dit document zijn beschreven worden 
beheert door het secretariaat van de vereniging. Beatrix Brass neemt de bescherming van jouw 
gegevens serieus en zal er op toezien dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde 
wijziging en ongewenste openbaarmaking worden voorkomen. Mocht je derhalve toch redenen hebben 
dat jouw gegevens niet voldoende beveiligd zijn, dien je hiervan melding te maken bij de voorzitter of 
waar nodig bij één van de andere zittende bestuursleden. 
Voor de opslag van data en gegevens wordt gebruik gemaakt van gangbare cloud oplossingen. De 
toegang tot deze gegevens is beperkt tot bevoegde personen. Hieronder vallen de bestuursleden en die 
leden die in opdracht van het dagelijks bestuur zitting nemen in commissies die voor de uitvoering van 
hun werkzaamheden deze gegevens nodig hebben. De cloud oplossingen dienen wel vooraf beoordeeld 
te worden op het naleven van de AVG wetgeving. 

 

Uitzondering op aanspraak  
Buiten deze verklaring vallen de volgende gegevens: 

- Een ieder die via digitale media zijn/haar persoonsgegevens achterlaat op hetzij de website van 
de vereniging dan wel via mail, WhatsApp of welke andere digitale media met ons deelt. 

- Een ieder die via digitale media foto’s en/of geluidsfragmenten van hem/haar achterlaat op 
hetzij de website van de vereniging dan wel via mail, WhatsApp of welke andere digitale media. 

- Cookie en privacy verklaring op de website van de vereniging, welke door de gebruiker zijn 
geaccepteerd.  

 

Meldplicht datalekken 
Beatrix Brass is verplicht de betreffende personen te informeren indien zich een datalek voordoet. 
Registratie van een dergelijk lek wordt door de vereniging gedocumenteerd en waar nodig worden 
gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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Functionaris voor gegevensverwerking 
Binnen elke organisatie dient een FG (functionaris voor gegevensverwerking) te worden aangesteld. 
Middels deze verklaring wordt deze functie onlosmakelijk verbonden aan de secretariële functie van de 
vereniging. Hij/zij is ook de in AVG genoemde verwerker van gegevens. Hiervoor is geen aparte 
bewerkersovereenkomst noodzakelijk. 

 

Toestemming 
Deze verklaring is naast de verklaring op zich ook het addendum bij het formulier “AVG verklaring”, 
welke elk lid voorafgaande aan de nieuwe wetgeving per 25 mei 2018, dan wel bij het aangaan van een 
(nieuw) lidmaatschap bij onze vereniging zal ontvangen. 

Dit formulier is alleen rechtsgeldig als deze is voorzien van een datum en handtekening van de 
rechtspersoon in kwestie en die van de voorzitter van de vereniging ten tijde van ondertekening. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld na goedkeuring door het bestuur, 

 

d.d. 14 mei 2018 

 

Handtekening voorzitter  
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