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1. Inleiding 
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene Wet Gegevensbescherming van kracht. 
Hierna wordt beschreven hoe het Cursus Project Bunnik (verder te noemen CPB), een 
kleine vereniging, inhoud geeft aan de uitvoering van deze wet. De essentie van dit 
protocol is, hoe de privacy van de cursus deelnemers wordt geëerbiedigd voor wat betreft 
de gegevensbescherming. 
 
Bij het ontwerpen van de website van het CPB moet rekening worden gehouden met de 
regels die gelden vanuit de AVG. 
 
 
2. Beleid betreffende de AVG 
 
Uitgangspunt is dat CPB handelt conform de bepalingen in de AVG voor zover van 
toepassing op kleine verenigingen en Stichtingen gericht op de bescherming van 
‘persoonsgegevens’. Zogenoemde ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals ras, religie, 
seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, politieke voorkeur en 
Burgerservicenummer worden niet verzameld en opgeslagen. 
 
Iedere deelnemer blijft rechthebbende op de persoonsgegevens die zijn afgestaan. 
Die rechten zijn: 
– recht op inzage 
– recht op verwijdering  
– recht op correctie 
– recht op gegevens overdracht  
Indien er twijfel bestaat geldt maar één ding: toestemming vragen. 
 
 
3. Bestuursbesluiten 
 
Het bestuur kan, indien een formele kwestie uit de wet voor een kleine vereniging een 
onredelijk zware belasting vormt een gemotiveerde beslissing nemen. De privacy taak 
ligt bij de Secretaris. 
 
Indien alle persoonsgegevens onverhoopt “op straat“ komen te liggen wordt dit gemeld 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  



 
E-mails naar alle of meerdere leden worden BCC (blind carbon copy) verstuurd. 
 
 
4. Aanstelling functionaris Gegevensbescherming 
 
Gelet op het feit dat CPB een kleine vereniging is wordt geen onafhankelijke 
toezichthouder aangesteld. 
 
 
5. Gegevensverwerking 
 
In een dossier, dat door de secretaris wordt beheerd, worden de persoonsgegevens 
verwerkt. In principe is dat een spreadsheet waarin de volgende persoonsgegeven staan: 
 
–  Aanmelddatum 
–  Voorletters 
–  Voorvoegsel 
–  Naam 
–  Adres 
–  Postcode 
–  Woonplaats 
–  Telefoonnummer 
–  E-mailadres 
–  Afmeldingsdatum 
 
Omdat dit nodig is om uitvoering te geven aan de doelstelling van CPB worden ook 
vastgelegd: 
– het lid zijn van het bestuur 
– de geboortedatum  
 
In een dossier, dat door de penningmeester wordt beheerd, worden de 
persoonsgegevens met betrekking tot financiën verwerkt. 
 
Zowel de secretaris als de penningmeester maken regelmatig back-ups. 
 
 
6. Foto’s 
 
De CPB maakt geen foto’s van haar cursisten. Mocht dit in de toekomst wel gedaan 
worden dan zal vóór het publiceren van herkenbare foto’s met naam en toenaam 
toestemming van betrokkene(n) worden gevraagd. 
 
Iedere deelnemer heeft het recht om aan te geven niet op een foto te willen staan. 
 
Foto’s en films die in een openbare ruimte / openbare gelegenheid gemaakt zijn kunnen 
redelijkerwijze worden gepubliceerd, nadat deze door ten minste twee bestuursleden zijn 
beoordeeld. 
 
 
 



7. Privacyverklaring 
 
CPB legt alleen die gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige 
gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deelname aan cursussen van het 
CPB. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden tenzij daarvoor toestemming  
is gevraagd. 
 
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen over cursussen of 
bevestiging van deelname. CPB zorgt voor een goede en passende technische en fysieke 
beveiliging van de haar toevertrouwde persoonsbestanden. 
 

 

 


