Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Privacy Beleid VSD
In dit schema beschrijft de VSD hoe zij omgaat met gegevens van leden in het kader van privacy.
Onderwerp
Persoonsgegevens die de VSD bewaard:
Naam , adres, telefoonnummer (mobiel
en/of vast), Email
persoonlijk/bedrijfsmatig/diploma’s op
het gebied van Shantala, en IBANnummer

Verantwoording voor bescherming van
de persoonsgegevens

Hoe/Wat
Digitaal op pc en op
papier.

In te zien door:
-

Bestuur van de VSD. Zij
zijn hoofdelijk
aansprakelijkheid bij
opzettelijke fouten.

-

Bestuur
Congrescommissie,
Wessels Administratie&
Advies
BIZZKA website beheer

Bestuursleden
Congrescommissie
Wessels Administratie
&Advies
BIZZKA website beheer

Wat wordt tot beëindiging lidmaatschap
bewaard:
- direct identificeerbare gegevens
en (NAW)
- indirect identificeerbare gegevens
(IP-adres/ IBAN-nummer)
Gegevens
worden
- Beëindiging lidmaatschap
maximaal 1 jaar bewaard

-

IP- adres wordt niet
geregistreerd en/of aan
derden gegeven.

-

IBAN-nummer wordt
alléén gebruikt voor
automatische incasso en
niet aan derden verstrekt

Verwerking persoonsgegevens

-

Bestuur
Congrescommissie
Collegiale uitwisseling
Wessels Administratie
Advies
BIZZKA website beheer

-

Leden
Website bezoekers

Informatie VSD leden omtrent privacy
bescherming

-

-

Opslaan
Wijzigen
Raadplegen
Verstrekken
Vernietigen

Website VSD
Welkomsbrief
nieuwe leden

Inzien en aanpassen van
persoonsgegevens
Leden kunnen eigen persoonsgegevens
invoeren, inzien en veranderen. Zij zijn
zelf verantwoordelijk voor wat aan
informatie aanleveren voor persoonlijke
website.

Opslag persoonsgegevens:

Bij inloggen op hun
persoonlijke account

-

op losse harde
schijf, niet op
persoonlijke pc
van bestuur.

-

Email verwerking
KPN mail bij
voorzitter
en
algemeen
bestuursleden
Outlook
bij
penningmeester
en secretariaat
G-mail
bij
algemeen
bestuurslid

-

-

Zichtbaar maken van VSD-lid op website:

-

-

Bestuur

-

Bestuurslid
BIZZKA website beheer

-

Secretariaat

Financiën en
bankgegevens
Website beheer
en onderhoud

-

Wessels Administratie
Advies
BIZZKA website beheer

Verzenden
uitnodiging VSD
Congres
Verzenden
uitnodiging ALV

-

VSD congrescommissie

-

VSD bestuur

Na akkoord van
betreffende lid

Aanspreekpunt bij vragen over AVG:
Verwerkingsovereenkomst
externe bedrijven:

met

de

-

Uitwisseling persoonsgegevens:

-

-

Persoonlijk gebruikersnaam en
wachtwoord

