
AVG wetgeving
Welke gevolgen heeft het voor FC Borne



AVG : Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie 
(EU). 
De Wetbescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden 
verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt 
meer dan nu op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich 
aan de wet houden.



AVG: Gevolgen voor de organisaties (fotoclub)

• Eisen aan veiligheid waaronder:
opslag ledenbestand
computer waar het ledenbestand is opgeslagen
toegankelijkheid tot ledenbestand geregistreerd en beveiligd 

• Eisen aan website:
beveiligde  verbinding 
beveiliging met wachtwoord afgesloten gedeelte voor leden toegankelijk
Privacy verklaring op de website



AVG: gevolgen voor de organisaties (fotoclub)

• Procedures schrijven waarin alle rechten en plichten van leden wordt omschreven  
hoe wordt omgegaan met bewaartermijn, datalekken, delen van persoonsgegevens 
met derden(Fotobond, afdeling van de fotobond).

• Procedures schrijven voor opslag, beveiliging persoonsgegevens, toegang tot 
persoonsgegevens…………….

• Persoonsbewerkings overeenkomsten sluiten

• Schriftelijk toestemming vragen aan leden voor gebruik van persoonsgegevens

• Voorlichting aan leden  met betrekking tot invoering AVG wetgeving 25-05-2018



AVG: vastleggen persoonsgegevens

• Persoonsgegevens zijn o.a.: voor- en achternaam, adres gegevens, e-mail adres, 
telefoonnummers, geslacht (m/v), lidmaatschap nummer enz., maar ook persoonsfoto.

• Voor het gebruik van  o.a. deze persoonsgegevens dient FC Borne van elk lid toestemming te 
hebben, er is voor gekozen dit via een schriftelijke verklaring te doen.

• De “oude” verklaring voor het gebruik van het e-mailadres voor oproeping ALV is niet meer 
voldoende.

• In de nieuwe verklaring wordt specifiek omschreven waar deze gegevens voor worden 
gebruikt.

• Er wordt een onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens voor lidmaatschap en gebruik 
op de website (o.a. “smoelenboek”)



AVG: verklaring



AVG: rechten leden

• Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan de FC Borne te vragen of zijn/haar 
Persoonsgegevens worden Verwerkt. 

• Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar 
Persoonsgegevens worden Verwerkt. 

• Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de Persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek 
indienen bij de FC Borne om dit te corrigeren. Leden hebben toegang tot de eigen Persoonsgegevens na 
inloggen op de Fotobond-website, waar zij gegevens kunnen wijzigen en verwijderen.

• Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de FC Borne te vragen om hun Persoonsgegevens niet 
meer te gebruiken. 

• Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de Betrokkene toestemming heeft gegeven om 
Persoonsgegevens te verwerken, heeft de Betrokkene het recht om de Persoonsgegevens te (laten) 
verwijderen. 

• Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de Verwerking van 
zijn/haar Persoonsgegevens. De FC Borne zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor 
de Verwerking.



AVG:voorbeelden van datalekken

• Het onbedoeld lekken van e-mailadressen:
alle leden in de adresregel of in CC benoemen

Remedie: stuur deze e-mails naar leden en maak gebruik van de BCC 
optie

• Het plaatsen van foto’s en namen van leden op de openbare 
toegankelijke webpagina’s zonder dat hiervoor door deze leden 
toestemming is verleend

Remedie: van tevoren aan deze leden om toestemming vragen



AVG: de stand van zaken FC Borne

• Privacy beleid en reglement is bijna klaar ( privacy verklaring 1.0 staat op onze website

• Administratie bij secretaris is op orde (opslag, toegankelijkheid enz.)

• Verklaring van leden voor gebruik persoonsgegevens wordt uitgerold

• Verwerkingsovereenkomsten met Fotobond en afdeling staan in de steigers

• Binnenkort krijgt ieder lid het verzoek om een nieuw wachtwoord aan te maken voor inloggen op 
afgesloten gedeelte ( minimaal 8 karakters)

• Het “smoelenboek” op de website wordt binnenkort aangepast ( niet alle persoonsgegevens 
worden meer getoond)



AVG: privacy verklaring van FC Borne


