
 
 

 

 
Beleid AVG van de Stichting Wijkberaad Bloemenbuurt 'De Hyacint' 
 
Gebaseerd op beleidsnotitie vastgesteld op 14 november 2018 in vergadering Wijkberaad De 
Hyacint 
 
 

Inleiding 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. 
Alle organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren moeten hier per die datum aan 
voldoen. 
Omdat wij als Stichting Wijkberaad Bloemenbuurt 'De Hyacint' persoonsgegevens onder onze 
hoede hebben moeten we dus aan de AVG voldoen. 
 

Uitgangspunten 
Het algemene en meest relevante uitgangspunt van de AVG is: je legt alleen persoonsgegevens 
vast die je nodig hebt en je gebruikt ze alleen voor het doel waarvoor je ze verzamelt. 
Het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij hiervoor een wettelijke 
uitzondering is of de persoon daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Dit zijn 
persoonsgegevens van gevoelige aard 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. 
Ook medische informatie, bijvoorbeeld over diabetes of allergieën, mag je alleen opslaan als er 
een wettelijke uitzondering is.  
Een ander belangrijk uitgangspunt is dat degenen waarvan de persoonsgegevens worden 
vastgelegd moeten weten welke gegevens dat zijn en voor welk doel ze worden vastgelegd. Zij 
hebben het recht hun gegevens in te zien en aan te (laten) passen. Bij het Wijkberaad is het helder 
dat persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het deelnemen aan activiteiten. 
 
 

 
 

 



 
 

 

Welke persoonsgegevens worden door of namens het Wijkberaad vastgelegd? 
Wij leggen op verschillende plekken persoonsgegevens vast. Die gegevens betreffen in de regel: 

• voor- en achternaam 

• adresgegevens (straat, nummer, postcode, plaats) 

• telefoonnummer 

• e-mailadres 
Persoonsgegevens zijn bij het Wijkberaad op verschillende plekken te vinden: 

• bestand vrijwilligers 

• website en Facebookpagina 

• Wijkwijs 

• archief secretariaat 

• boekhouding 

• fietsenstalling Anemoonstraat 

• adverteerders Wijkwijs 

• activiteitenclubjes 

Hoewel het voor de hand ligt te veronderstellen dat we (zeker globaal) weten wat er aan 

persoonsgegevens vastligt, is het goed die veronderstellingen regelmatig te toetsen. We doen dit 

eens per twee jaar. 

 

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens 
Uitgangspunt is dat allen in onze organisatie die persoonsgegevens vastleggen en/of omgaan, 
doordrongen moeten zijn van de noodzaak er zorgvuldig mee om te gaan. 
Zorgvuldig wil (bijvoorbeeld) zeggen:  

• geen gegevens aan mensen of instanties verstrekken die er niets mee te maken hebben; 

• gegevens niet op de computer, laptop of tablet bewaren, maar op een USB-stick; 

• USB-sticks bewaren op een plek waar niemand bij kan; 

• regelmatig back-up maken van het bestand op de USB-stick; 

• geen papieren met gegevens laten slingeren. 
We wijzen allen die persoonsgegevens vastleggen en hanteren er reg4elmatig op zulks zorgvuldig 
te doen. We doen dit eens per twee jaar. 
 

Beveiliging IT-zaken 
In het algemeen geldt: de beveiliging van gegevens moet op orde zijn. Daarbij valt te denken aan 
de toegankelijkheid van bestanden, beveiligingssoftware en antivirusprogramma's. 
Bij het Wijkberaad hebben we geen centrale computer waar we persoonsgegevens op vastleggen.  
Als we er voor kiezen de gegevens slechts vast te leggen op USB-sticks zijn maatregelen op dit vlak 
niet nodig. 
 

Foto's 
Foto's in of rond ons Wijkgebouw mogen slechts gemaakt worden met instemming van de 
gefotografeerden. 
 



 
 

 

Beleggen verantwoordelijkheid voor AVG 
Het Wijkberaad is een zo kleine organisatie dat het niet nodig is een speciale functionaris aan te 
stellen. Het Wijkberaad heeft besloten deze verantwoordelijkheid bij een der bestuursleden neer 
te leggen. 

Datalekken 
Elke organisatie die persoonsgegevens opslaat, is verplicht datalekken te melden binnen 72 uur na 
ontdekking.  
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. 
In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden, een verloren of gestolen lijst 
met persoonsgegevens. Andere voorbeelden zijn cyberaanvallen, verkeerd verzonden e-mail, 
gestolen laptops, afgedankte niet-schoongemaakte computers en verloren USB-sticks. 
Datalekken moeten (binnen 72 uur) worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 
digitaal bij het meldloket van de Autoriteit. 
 
 

 


