
AANPAK AVG

WAT BETEKENT DE AVG?
De vernieuwde wet moet de privacy van mensen beter beschermen. 
Het gaat om strengere regels voor het verwerken van persoonsgege-
vens (waaronder verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, gebruiken 
en wissen van persoonsgegevens). Het niet naleven van de nieuwe 
privacywet kan bestraft worden met hoge boetes.

De belangrijkste regels uit de nieuwe wet*: 
1.  Je mag alleen persoonsgegevens verwerken als je daarvoor een  

 duidelijk doel hebt. 
2.  Heb je de gegevens niet meer nodig? Dan moet je ze zo snel   

 mogelijk (op een veilige manier) verwijderen.
3.  Mogelijk maak je als vereniging gebruik van (online) tools om  

 gegevens te verzamelen of verwerken. Denk aan een website of  
 digitale nieuwsbrief. Je moet met iedere partij een verwerkersover 
 eenkomst sluiten. Hierin maak je samen afspraken hoe je omgaat  
 met de persoonsgegevens. 

4.  Je moet de verwerking van persoonsgegevens documenteren  
 in een register. Hierin noteer je welke soort persoonsgegevens je  
 verwerkt, met welk doel en hoe je de gegevens beveiligt. Dit kan in  
 Word of Excel.

5.  Leg in een privacyverklaring (op je website) vast hoe je persoons 
 gegevens bewaart en gebruikt. Bekijk hier een voorbeeld van een  
 privacyverklaring voor een sportvereniging. Deze is aan te passen  
 voor iedere vereniging.



AANPAK AVG

6.  Zorg er voor dat leden inzicht kunnen krijgen in de persoonsgege- 
 vens die jij van hen verwerkt. Ze hebben het recht te vragen om  
 hun gegevens te verwijderen of (zelf) aan te passen.
7.  Voor het verzamelen van gegevens van kinderen gelden   
 strengere regels. Daarvoor is toestemming van de ouders nodig  
 (dit geldt ook voor het gebruiken en verspreiden van foto’s waar  
 kinderen op staan).

* Dit artikel is een samenvatting van wat de nieuwe privacywet voor verenigingen kan betekenen. 

Het artikel is echter niet volledig en er kunnen geen enkele rechten aan ontleend worden. 

Meer weten over wat de wet precies voor de vereniging betekent? Neem dan contact op met de 

betreffende bond van de vereniging, Huis voor de Sport of Huis voor de Kunsten in Limburg.

Organiseer je binnen de vereniging een evenement of iets waarbij je 
persoonlijke gegevens gaat verzamelen zoals foto’s en/of video’s? 

Lees dan Foto en video volgens AVG op onze website 
www.vitaalverenigen.nl of stel je vraag via info@vitaalverenigen.nl

http://www.vitaalverenigen.nl
http://info@vitaalverenigen.nl

