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Bijeenkomst Referees 29 augustus 2018
Wat gaan we vandaag bespreken?

Waarom nu zoveel aandacht voor privacy?
•Vanaf 2001 gold de Wet bescherming persoonsgegevens
(de Wbp).

Wat verandert er door de
nieuwe privacywetgeving?

•Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
ingegaan (de Avg) en de Wbp komen te vervallen.

Wat verandert er voor mij en
mijn werkzaamheden?

Deze overgang betekent:
•
Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden

Wie doet wat binnen
Badminton NL
en wie kan ik om hulp vragen?

•
•

Consumenten krijgen grip op wat organisaties met hun gegevens doen
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat meer controleren en kan
ook boetes uitdelen

•

(Groter) reputatierisico als we niet zorgvuldig met gegevens omgaan,
van medewerkers, vrijwilligers, leden, anderen
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Wat is er al gebeurd?
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Even opfrissen: Wat zijn persoonsgegevens?

•Dit jaar gestart om de
organisatie voor te bereiden
op de nieuwe privacy
wetgeving.

Elk gegeven dat herleidbaar is naar een identificeerbaar persoon.
Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel
naar deze persoon te herleiden is.
Voor de hand ligt:
NAW, geboortedatum, e-mail,
BSN, paspoortgegevens (kopie),
banknummer, foto’s en video’s

•In de tussentijd is er al veel
gerealiseerd.
• Er leven ook nog
vragen/onduidelijkheden.
•Alles valt of staat met de
bewustwording onder
iedereen.

Maar bijv. ook: gedrag op internet en gegevens over social mediagebruik, locatiegegevens.
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Persoonsgegevens zijn overal

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?
Godsdienst/religieuze overtuiging,
politieke voorkeur,
ras,
strafrechtelijk verleden,
•medische gegevens,
•seksuele gerichtheid of – gedrag,
genetische en biometrische gegevens.
•Werk je met dit soort gegevens? Wees extra alert!
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Persoonsgegevens komen voor op:
reisinformatie, aanmeldingen voor
toernooien/evenementen/
cursussen, pasjes, foto’s,
deelnemerslijsten, facturen,
bestanden met contactpersonen
verenigingen en vrijwilligers….
En we bewaren ze in: outlook en
privémail op je telefoon,
netwerkschijven, CRM, intranet,
beeldbanken en allerlei
ondersteunende applicaties.
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Terug naar de AVG: informeren is verplicht

En het vragen om toestemming?

• Wij moeten informeren over:
• Welke persoonsgegevens verzameld worden;
• Voor welk doel dat gebeurt;
• Hoe lang gegevens bewaard worden;
• En hoe deze worden beveiligd.

•Niet alleen moet een betrokkene geïnformeerd
worden, soms is ook toestemming nodig om
iemands persoonsgegevens te verwerken.
• Bij bijzondere gegevens (gezondheid)
• Bij gebruik foto’s (in sommige gevallen)
• Bij het opvragen van een e-mailadres
om te gebruiken voor marketing.

•Op centraal niveau gebeurt dat door o.m.
ü Een algemeen privacy verklaring op de website
ü Actieve informatieverstrekking op het moment dat
gegevens verzameld worden, bijv. bij het opvragen
contactgegevens, aanmelden toernooien
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Uitgelicht: bijzondere situaties

Bekijk de standaard werkprocessen kritisch
•Met elkaar zorgen dat de (standaard) werkprocessen
voldoen aan de volgende principes:
•
•
•
•
•
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Je krijgt een klacht
van een deelnemer
over het gebruik van
zijn foto.

Verzamel alleen wat strikt noodzakelijk is om je doel te
bereiken (niet meer dan dat)
Informeer de personen dát je hun gegevens gebruikt en
waarvoor je dat doet
Bewaar ze op een plaats waar niet iedereen bij kan
Gooi de gegevens weg als je ze niet meer nodig hebt.
Delen met externen doe je alleen als dit strikt noodzakelijk is en
op een veilige manier

ü Bij twijfel -> vraag Joan of Simone op BB

Je ontvangt een mail
met vertrouwelijke
informatie die niet
voor jou bestemd is.

Je krijgt een vraag van
een speler wat er met
zijn persoonsgegevens
gebeurt.

Mogen
uitslagen op
het internet
worden
gepubliceerd
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Uitgelicht: melden van dataincidenten

Moet er worden
aangegeven dat
er beeldopnamen
worden gemaakt?
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Dank jullie wel!

•Heb je een vermoeden van een incident waarbij
persoonsgegevens verloren of in verkeerde handen gevallen
zijn?
Ø Wacht niet, maar licht direct
de privacyccoördinator in!
(binnen 72 uur moeten wij de AP
kunnen inlichten over een datalek)
•De privacy coördinator zorgt voor het verdere onderzoek en
voor een oplossing en/of het nemen van nodige
maatregelen.
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