Protocol WSV Lunegat inzake privacy gevoelige data
Inleiding
In het kader van de AVG heeft het bestuur haar werkwijze en omgang met privacygevoelige data
doorgelicht. Samengevat kan worden gesteld dat de vereniging al in de geest van de wet handelt.
Er is gekozen voor een zo klein mogelijke set aan persoonsgegevens die minimaal nodig zijn om ons
werk conform de statuten van de vereniging en conform ons lidmaatschap van het WSVB te kunnen
doen. Mede in deze digitale tijd is een balans nodig tussen het minimaal nodige en maximaal
gewenste.

Functiescheiding
We houden zoveel als mogelijk een functiescheiding aan in het bestuur. De voorzitter treedt op als
persoon die overall zicht heeft en kan dienen als ruggespraak voor de secretaris en penningmeester.
De secretaris heeft het ledenbestand onder zijn hoede. Het wordt benut voor mailing, infobulletins
e.d. voor intern gebruik in de vereniging. Dit bestaat uit NAW-gegevens van de leden, WSVBnummer, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer. Het ledenbestand wordt ververst bij een
nieuw lid en bij een opzeggend lid. In het laatste geval worden de gegevens van dat lid vernietigd. De
secretaris heeft het bestand voldoende beveiligd tegen meelezen en kopiëren. Het WSVB ontvangt
van de secretaris het ledenbestand. Het WSVB zet geen zaken naar buiten.
Alleen de penningmeester heeft via veilig internetbankieren zicht op de bankrekeningnummers van
betalende leden en de betalingsstand. Hij heeft daarnaast een verplicht bestand aan (papieren)
machtigingen voor incasso-opdrachten. Via de bank is de penningmeester akkoord gegeven te
kunnen handelen als penningmeester mede voor incasso-opdrachten. De penningmeester heeft
tevens een kopie van het ledenbestand om te verifiëren of leden hebben betaald. Penningmeester
en secretaris hebben met regelmaat (email)contact hierover. Beveiliging van gegevens gaat op
dezelfde wijze als bij de secretaris. Financiële gegevens ouder dan vijf jaar worden verwijderd en als
niet langer relevant beschouwd.
De overige bestuursleden hebben geen ledenbestanden of andere privacygevoelige bestanden.

Ledenakkoord
Akkoord van de leden op het bewaren van de huidige set aan gegevens en werkwijze wordt
gevraagd. Indien geen opmerkingen, neemt het bestuur aan dat een lid akkoord is. Met deze wijze
wordt voorkomen dat per lid een contract moet worden opgesteld.
In de aanstaande mailing van mei/juni 2018 wordt zicht gegeven op het handelen van het bestuur in
deze materie.
Op de eerstkomende ALV communiceert en evalueert het bestuur naar en met de leden de gang van
zaken nogmaals.

