Omgang door bestuurders en vrijwilligers met persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie

Gooierhaven vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met data. Dit betekent dat
er correct dient te worden omgegaan met persoonsgegevens en vertrouwelijke (verenigings)informatie.
Dit geldt ook voor data met betrekking tot bestuurders en vrijwilligers. In het onderstaande
willen wij u, als bestuurslid en vrijwilliger, graag op een aantal belangrijke zaken wijzen.
Correcte omgang met persoonsgegevens
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat dezelfde privacywetgeving binnen de hele Europese Unie van toepassing is.
Natuurlijk gingen we binnen Gooierhaven al heel zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit is
sinds de inwerkingtreding van de AVG alleen maar toegenomen.
Als bestuurslid en vrijwilliger ontvangt u zelf natuurlijk ook persoonsgegevens. Wij hanteren
daarvoor een aantal regels:


Persoonsgegevens van anderen mogen alléén worden opgeslagen en bewaard zolang
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden, of voor het nakomen
van de met deze persoon gemaakte afspraken. Persoonsgegevens dienen verwijderd te
worden zodra deze niet meer nodig zijn.



Persoonsgegevens dienen zoveel mogelijk op één locatie te worden opgeslagen, zodat
deze na afloop ook gemakkelijk verwijderd kunnen worden. (NB; papier, de telefoon, de
laptop, de email-inbox en verwijderde items zijn allemaal opslaglocaties.)



Wanneer het opslaan van gegevens niet (langer) noodzakelijk is voor het uitvoeren van
werkzaamheden, maar u wilt ze toch nog bewaren, dan dient u hier expliciet
toestemming voor te vragen aan de betreffende personen.

Correcte omgang met vertrouwelijke informatie
Daarnaast hanteert Gooierhaven een aantal regels in verband met het delen van vertrouwelijke
informatie:
 Iedere bestuurder/vrijwilliger verplicht zich strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen
ten aanzien van alle (verenigings-)gegevens die hij/zij van Gooierhaven ontvangt.


De bestuurder/vrijwilliger mag zonder toestemming van Gooierhaven geen afschrift of
aantekeningen van (verenigings-)gegevens opgenomen in bijvoorbeeld correspondentie
of elektronische informatie aan derden ter beschikking stellen.



Indien de (verenigings-)gegevens niet meer nodig zijn, dienen deze te worden
verwijderd of vernietigd.

