
 

PV Telecom Zwolle  
Privacy verklaring  
 
Inleiding 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle 

organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren.  

Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden, zo ook 

Personeelsvereniging Telecom Zwolle.  

De verordening geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze 

laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.  

Voor PV Telecom Zwolle is het niet verplicht of nodig om een aparte functionaris voor  de 

gegevensbescherming (FG) aan te stellen..Het voor de ledenadministratie verantwoordelijke bestuurslid 

heeft zeggenschap over de bestanden en legt verantwoording af aan het bestuur. 

PV Telecom Zwolle hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy 

verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PV 

Telecom Zwolle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; 

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;  

- Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

- Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw 

persoonsgegevens;  

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw 

persoonsgegevens gewaarborgd is;  

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze 

respecteren 

1. Welke gegevens heeft PV Telecom Zwolle van haar leden en hoe worden die bewaard? 

 

* Ledenbestand: 

De NAW-gegevens van de leden (vaak met de mailadressen) staan op de privé computer van de 

penningmeester. Er wordt geen gebruik gemaakt van automatische incasso, waardoor het niet nodig 

is om ook de financiële gegevens van de deelnemers te bezitten. Er zijn geen ledengegevens 

opgeslagen in boeken of mappen. 

De PV tracht zoveel als mogelijk de leden digitaal te benaderen. Dat is (mede gezien de 

leeftijdsopbouw) niet altijd mogelijk.  

Deze computer is beveiligd door een inlogwachtwoord voor het onderdeel waar de gegevens van PV 

Telecom Zwolle staan geregistreerd. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor anderen.  

* Site van PV Telecom Zwolle 

Op de site van PV Telecom staan alleen de gegevens van de bestuursleden. Dit met toestemming 

van de betrokkenen, met als doel om bereikbaar en benaderbaar te zijn voor mensen die 

geïnteresseerd zijn in de activiteiten van PV Telecom Zwolle. 

 

2. Hoe laat PV Telecom Zwolle weten welke gegevens zijn opgeslagen? 

 

Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan de activiteiten. 

De NAW gegevens en de eventueel aanwezige mailadressen worden gebruikt om de leden op de 

hoogte te stellen van activiteiten en/of de periodieke factuur op te sturen. Momenteel gebeurt dat 

grotendeels digitaal, behoudens bij die leden die geen mailadres hebben of leden die  geen mailadres 

hebben afgegeven. De mailadressen zijn op verzoek van het bestuur, door de leden zelf beschikbaar 

gesteld.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving


Middels deze memo stelt PV Telecom Zwolle de leden in staat om te weten hoe ze omgaat met 

persoonsgegevens, welke dat zijn en waar deze staan opgeslagen.  

De leden hebben het recht hun gegevens in te zien en, indien gewenst aan te (laten) passen. 

 
Er zijn bij PV Telecom Zwolle geen persoonsgegevens van gevoelige aard opgeslagen, zoals 

godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap 

van een vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens 

over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat 

gedrag, genetische en biometrische kenmerken. Onder deze laatste vallen vingerafdrukken, stem, 

handschrift, geometrie van de handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat. 

 

3. Hoe gaat  PV Telecom Zwolle om met zijn persoonsgegevens? 

 

Organisaties hebben een verantwoordingsplicht in de nieuwe AVG. Dat betekent dat organisaties 

moeten vastleggen wie verantwoordelijk is voor de data, aan wie informatie wordt verstrekten en op 

welke computer deze wordt opgeslagen en op welke wijze deze wordt beschermt tegen virussen en 

hacken. 

PV Telecom heeft voor haar site maatregelen genomen door in het abonnement met haar hostprovider op 

te laten nemen dat haar site beveiligd is tegen hacken en virussen. 

Bij PV Telecom zijn de persoonsgegevens (NAW en eventueel mailadressen) opgeslagen 1 computer, 

namelijk op de PC van het verantwoordelijke bestuurslid. Er wordt regelmatig een backup gemaakt 

voor eventueel technisch verlies van de gegevens. (door bijvoorbeeld een crash van de PC) 

Dit betreft de privé PC van het verantwoordelijke bestuurslid. De gegevens zijn beveiligd middels een 

inlogwachtwoord voor de PC. 
Er vindt geen verspreiding van data over verschillende computers of systemen plaats. 

 

4. Privacy Impact Assessment (PIA) 

 

Voor de meeste vrijwilligersorganisaties is een formele PIA niet nodig. Vooral niet omdat  alleen 

contactgegevens verzameld worden en geen persoonskenmerken. Dit geldt ook voor PV Telecom 

Zwolle. 

 

5. Procedure voor datalekken 

 

Elke organisatie die persoonsgegevens opslaat, is verplicht datalekken te melden binnen 72 uur na 

ontdekking. Om dit zorgvuldig te doen is het handig vooraf procedures af te spreken.  

Wat is een datalek? 

We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot 

die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. 

Indien er sprake is van een datalek, dan betreft inbraak in de PC van het verantwoordelijke 

bestuurslid. (Hacken of iets dergelijks). 

In dat geval treedt de volgende procedure in werking: 

- Het verantwoordelijke bestuurslid meldt dit direct aan het (dagelijks) bestuur.  

- Het verantwoordelijke bestuurslid maakt een omschrijving van de melding en doet een voorstel hoe 

de schade te beperken c.q. te herstellen. 

- Het dagelijks bestuur bepaald de impact van het lekken van gegevens.  

 

De melding moet in ieder geval bestaan uit:  

- de aard van de inbreuk; 

- de instanties of persoon waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen; 

- de voorgestelde maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken;  

- een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de 

verwerking van persoonsgegevens; 

- de maatregelen die de organisatie voorstelt te nemen om deze gevolgen te verhelpen.  

- Wie de melding doet bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Meldingen kunnen digitaal gedaan worden bij het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens: 

http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


6. Verwerken van gegevens 

 

Voor het deelnemen aan sommige activiteiten is het nodig om NAW-gegevens aan derden te verstrekken. 

Dit is bedoeld voor het kunnen uitoefenen van een specifieke activiteit, zoals KNVB in het geval van 

voetballen en NTFU voor het deelnemen aan wieleractiviteiten. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst 

hebben afgesloten. Er worden alleen ledengegevens verstrekt aan overkoepelende sport organisaties voor 

aanmelden van een lidmaatschap. Er vindt alleen verspreiding van data over verschillende computers of 

systemen plaats voor aanmelding bij overkoepelende sport organisaties. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw 

persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere 

partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in 

het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij 

medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij 

persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  

 

 

 

Vragen: 

Als je naar aanleiding van ons Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met 

ons op!  

 

Contactgegevens: 

 

PV Telecom Zwolle  

info@pvtelecomzwolle.nl 


