REGELING INFORMATIEBEHEER EN PRIVACY VERKLARING VAN
“VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN KPN REGIO ZWOLLE “
GEDRAGSCODE PRIVACY GEVOELIGE GEGEVENS

Artikel 1

AVG 25 mei 2018.

DOEL:

Het stellen van regels ter bescherming van de privacy van de leden van “Vereniging van
gepensioneerden KPN Regio Zwolle”. Kortweg komt het erop neer dat er een verplichting
bestaat om persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen.

Artikel 2

DEFINITIE:

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen of gegevens die van invloed
zijn op de wijze waarop een persoon wordt beoordeeld of behandeld.Deze persoonsgegevens zijn
vrijwillig bij de aanmelding als nieuw lid door de leden met goedkeuring verstrekt.

Artikel 3

BEGRIPPEN:

Verwerken: Alle handelingen die met persoonsgegevens worden uitgevoerd, zoals het
verzamelen, aanvullen, veranderen, vernietigen en verstrekken t.b.v. het voeren van een correct
Ledenbestand en verdere verenigingsadministratie.
Feitelijke gegevens: Dit zijn vaststaande gegevens, zoals naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, datum aanvang lidmaatschap, geslacht, gehuwd,
kpn registratienummer en kenmerk/code soort lid.

Artikel 4

ALGEMEEN:

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de persoonsgegevens wordt bij Wetgeving gelegd bij
degene die de gegevens beheert. In dit geval het bestuur van boven genoemde vereniging .
Het opslaan van gegevens van leden heeft als doel om de administratie en service te
optimaliseren. Het bestuur slaat daarvoor niet meer op dan strikt noodzakelijk t.b.v. haar
administratieve handelingen/verplichtingen ook ten opzichte van het landelijke Personeels
Voorzieningen KPN.

Artikel 5

BEVEILIGING:

Het bestuur van “Ver.gepensioneerden KPN Regio Zwolle” draagt zorg voor:
a
b
c

Optimale technische beveiliging van alle digitale persoonsgegevens door goede firewall
applicaties en beveiligingsapplicaties, door Bestandbeheerder.
Voorkoming van misbruik en toegang door derden tot deze gegevens,
Beperking van verstrekking van informatie, tenzij hiertoe gelast door erkende
Nederlandse autoriteiten/wetgevende instanties.
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Artikel 6
OPSLAG GEGEVENS LEDEN
Met het toetreden als lid van “ Vereniging gepensioneerden KPN Regio Zwolle” gaat het lid
akkoord met het op digitale-, of andere wijze opslaan van zijn/haar NAW gegevens ten behoeve
van serviceverlening/ administratie van “Vereniging gepensioneerden KPN Regio Zwolle”.
Artikel 7

VERSTREKKING VAN GEGEVENS (INTERN):

Gegevens uit de in gebruik zijnde administratie/databases worden intern alleen gebruikt voor de
interne administratieve handelingen van de bovengenoemde vereniging zijnde: door de
bestuursleden van de vereniging t.b.v. de leden-, contactpersonen en contributieadministratie en
het organiseren/communiceren van evenementen zoals nieuwjaarsreceptie en ontmoetingsdag in
mei.

Artikel 8

VERSTREKKING VAN GEGEVENS (EXTERN):

Gegevens uit de in gebruik zijnde administratie/databases worden alleen verstrekt aan derden,
mits:
dit gebeurt alleen zonodig aan Overheidsinstanties. Aan de landelijke PVKPN voor het aanvragen
van de jaarlijkse subsidies.

Artikel 9

WEIGERING TOT VERSTREKKING VAN GEGEVENS:

“Vereniging van gepensioneerden Regio Zwolle” verstrekt geen informatie
- t.b.v. reclame doeleinden of andere activiteiten.
- aan eigenleden, anders dan het telefoonnummer (tenzij dit door een lid expliciet is verboden,
door dat schriftelijk te hebben kenbaar gemaakt aan de secretaries van de Ver.van
gepensioneerden Regio Zwolle).

Artikel 10

VERWIJDEREN VAN GEGEVENS:

De “Vereniging van gepensioneerden Regio Zwolle”, verplicht zich tot het verwijderen van alle
gegevens van een lid, binnen 6 maanden na beëindiging van het lidmaatschap.
Uitzondering geld voor de financiele zaken die de penningmeester moet bewaren/beheren voor
o.a. de belastingdienst en de landelijke PVKPN.

Algemeen: Deze Gedragscode is in lijn met hetgeen hierover is opgenomen in het landelijk
schrijven van PVKPN en de landelijke verwijzingen c.q aanwijzingen van het algemene
stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit document is op gemaakt door de secretares Ton Broekhuisen, mei 2018.

25 mei 2018: Bestuur “Vereninging van gepensioneerden Regio Zwolle.”

