
               

 

 

 
 
VvED1 en de AVG 
 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 in werking 
getreden. Met de AVG is de Europese privacywetgeving in Nederland vormgegeven.  
In Nederland is de AVG de vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). 
De AVG stelt strenge(re) eisen aan organisaties, zoals onze vereniging, bij het verwerven, 
aanhouden, gebruiken en verstrekken van gegevens over natuurlijke personen.  
 
In april 2018 zijn wij begonnen met ons voor te bereiden op de AVG.  
Dat heeft geleid tot de vaststelling van een document waarin is vastgelegd hoe wij als 
vereniging omgaan met de verplichtingen die voor ons voortvloeien uit de AVG.  
Dit document bevat een beschrijving van: 
 

➢ de achtergrond en de strekking van de AVG in het algemeen; 
➢ de betekenis en de gevolgen van de AVG voor de vereniging in het bijzonder; 
➢ de persoonsgegevens waarover de vereniging beschikt; 
➢ waar en hoe deze persoonsgegevens zijn opgeslagen; 
➢ wanneer en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt; 
➢ wanneer en aan wie deze persoonsgegevens (kunnen) worden verstrekt; 
➢ de binnen de vereniging te hanteren procedures in het kader van de AVG. 

 
Eén van de te hanteren procedures betreft hoe om te gaan met (een vermoeden van) een 
datalek. Er is sprake van een datalek als een persoonsgegeven onbedoeld en / of niet-
functioneel terecht is gekomen buiten de kring van functionarissen van de vereniging of bij 
een andere bestemming dan beschreven in het document. 
Als iemand een datalek heeft geconstateerd of vermoedt dan wordt hij of zij verzocht om 
dit te melden aan een functionaris van de vereniging. Het bestuur van de vereniging zal dan 
de melding onderzoeken en zo nodig corrigerende maatregelen vaststellen. 
De functionaris aan wie de melding heeft plaatsgevonden zal aan de melder verslag 
uitbrengen over het onderzoek en de naar aanleiding daarvan getroffen maatregelen. 
 
Desgewenst kunnen leden van de vereniging de beschikking krijgen over het volledige 
document over de AVG. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met de administrateur, die 
binnen het bestuur optreedt als coördinator voor de AVG. 
 
 


