
NIEUWSBRIEF  
 

Het privacy beleid binnen S.V. Spaarnwoude 
 
Op 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese wetgeving  in werking getreden, de “Algemene 
Verordening Gegevensbescherming”  (AVG).  Deze wet verplicht iedere organisatie om kritisch om te 
gaan met de persoonsgegevens van haar klanten/ leden en is dus ook van toepassing op onze 
vereniging. Hierbij moet o.a. gekeken worden naar; 
  - welke persoonlijke informatie hebben we minimaal nodig en hoe is dat nu geregeld, 
  - wat zijn de bewaartermijnen  van de persoonsgegevens na opzegging,  
  - waar zijn deze gegevens opgeslagen en hoe zijn deze beveiligd, 
  - is er een duidelijk Privacyverklaring 
  - hoe is de geheimhoudingsplicht geregeld. 
De ”Autoriteit Persoonsgegevens” zal hier streng op toe gaan zien en dit kan leiden tot forse boetes als 
er niet aan voldaan wordt.  
 
Hoe gaan we daar mee om binnen de vereniging? 
Binnen de OMNI vereniging  is besloten om hierin gezamenlijk op te trekken en met de afdelingen is 
daar de nodige aandacht aan besteed. In dat kader zijn in onderling overleg  de uitgangspunten 
vastgesteld  en hoe we daar mee om zullen gaan.  Hierbij is gekeken welke persoonsgroepen we 
gebruiken  en welke gegevens we minimaal nodig hebben  om als vereniging goed te kunnen 
functioneren. Ook krijgt de verwerking  en de beveiligde opslag van deze gegevens de nodige 
aandacht. Bij opzeggingen worden persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd binnen de 
maximale wettelijke gestelde termijn. 
 
Privacyverklaring 
Om voor een ieder duidelijk te maken wat ons privacybeleid inhoud hebben we voor onze vereniging 
een “Privacyverklaring” opgesteld. In dit document wordt duidelijk omschreven hoe wij als vereniging 
met ons privacybeleid omgaan. 
 
Geheimhoudingsplicht 
Binnen deze wet geld ook een geheimhoudingsplicht voor medewerkers/vrijwilligers die direct of 
indirect kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens en zaken die verband houden met het 
organisatiebeleid van S.V. Spaarnwoude. Hiervoor is ook een “Geheimhoudingsverklaring” opgesteld. 
Om te voldoen aan de regels kunnen medewerkers/vrijwilligers  die daar voor in aanmerking komen 
deze verklaring te ondertekening voorgelegd krijgen.  
 
Verwerkersovereenkomst 
Met externe partijen die met onze gegevens moeten werken zal een z.g. “Verwerkersovereenkomst” 
worden afgesloten waarin zij verklaren zich zullen inspannen om aan de wettelijke eisen te voldoen. 
 
 
De Privacyverklaring en de conceptteksten van de Geheimhoudingsverklaring en 
Verwerkersovereenkomst kunt u vinden op de Website. www.svspaarnwoude.nl ……………….......... 
(Clubleden zonder P.C. kunnen de papieren versie van de Privacyverklaring  opvragen bij de  secretaris 
van hun afdeling.) 
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