Van: Ruud Hudepohl - KNBB
Verzonden: maandag 19 februari 2018 16:34
Onderwerp: AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVG De nieuwe privacy wetgeving

Geachte voorzitters en secretarissen van de districten,
U heeft er ongetwijfeld van gehoord: vanaf 25 mei 2018 geldt voor organisaties nieuwe, strengere regelgeving op het
gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In onderstaande mail geven wij aan wat deze AVG precies inhoudt, op welke wijze deze voor uw district van toepassing
is of kan zijn, en welke stappen u dient te ondernemen om als district te voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet volgt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) op en
een van de meest in het oog springende veranderingen is het feit dat de AVG een zogenaamde “inspanningsverplichting”
kent. Dit betekent dat wij als KNBB maar ook de districten en zelfs de verenigingen verplicht zijn bepaalde stappen te
zetten, processen te beschrijven en beveiliging van informatie te waarborgen.
Sportbonden en NOC*NSF hebben de handen ineen geslagen om de achterban zo goed mogelijk te faciliteren en
ondersteunen om zodoende te kunnen voldoen aan de nieuwe wet en regelgeving.
Dit heeft geleid tot de volgende resultaten:
-

Op de website van sport.nl vindt u een hier een artikel met de nodige informatie over de gewijzigde wetgeving
geënt op sportverenigingen.

-

Een aantal nieuwsbrieven opgesteld door de juristen van CMS (zie website KNBB)

-

Stappenplan AVG voor sportclubs

Dit stappenplan wordt via de KNBB beschikbaar gesteld aan de districten en bestaat uit een aantal video’s van 2 tot 3
minuten waarin stap voor stap uitleg gegeven wordt maar ook van de noodzakelijke documenten voorbeelden online staan.
Aan de hand van deze instructie eventueel ingevulde gegevens kunt u aan het eind een verklaring krijgen waarin
aangegeven staat dat uw organisatie de noodzakelijke stappen heeft gezet om te voldoen aan de AVG.
Wij verzoeken u ons voor maandag 26 februari aan te geven wie bij u in het district de implementatie van de AVG voor
zijn/haar rekening gaat nemen zodat wij die functionaris van de benodigde informatie kunnen voorzien.
In de bijlage vindt u de eerste Nieuwsbrief van de juristen van CMS met daarin enkele basisbegrippen waarvan het
verstandig is hier kennis van te nemen alvorens het Stappenplan AVG voor sportclubs te doorlopen.
Hieronder een summiere samenvatting van een en ander:
Privacy
Het recht om met rust te worden gelaten en/of bescherming van je persoonsgegevens.
Persoonsgegevens
Dit zijn alle gegevens die leidt of kan leiden tot een levend en identificeerbaar persoon. Dit zijn niet alleen NAW- of
contactgegevens maar ook een foto, e-mailadres, video of zelfs een bondsnummer.
Identificeerbaarheid
Iemand is identificeerbaar als gegevens herleidbaar zijn tot een persoon. Als voorbeeld: iemand met toegang tot de

Ledenadministratie kan de naam bij een bondsnummer achterhalen. Daarmee is iemand dus identificeerbaar en is een
bondsnummer dus een persoonsgegeven.
Verwerken van gegevens
Onder het verwerken van gegevens wordt niet alleen het invoeren of wijzigen van gegevens bedoeld maar ook het gebruik
van gegevens. Een wedstrijdleider die een uitnodiging voor een finale op papier zet verwerkt de gegevens van de
deelnemers.
Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is degene die daadwerkelijk met de gegevens werkt. Dat is bij het aanmelden van een
lid het lid zelf of de verenigingssecretaris. Voor de uitnodiging voor een districts-PK de wedstrijdleider van het district,
voor een gewestelijke finale de gewestelijk wedstrijdleider en voor een Nationale finale afdeling Wedstrijdzaken van het
Bondsbureau. Dezelfde gegevens kunnen dus door meerdere personen verwerkt worden waarbij iedereen in principe zelf
verantwoordelijk is voor zijn of haar deel.
Externe Dienstverlening
Voor de Ledenadministratie en de Wedstrijdadministratie maakt de KNBB gebruik van externe partijen. Ook die partijen
moeten voldoen aan de AVG. Als opdrachtgever blijft de KNBB echter verantwoordelijk voor deze gegevens en is de
KNBB ook verplicht een zogenaamde “verwerkingsovereenkomst” aan te gaan waarin de rechten en plichten van de
AVG gewaarborgd zijn.
De meeste districten hebben een eigen website, wordt door het district soms nog een districtsorgaan op papier uitgebracht
en/of wordt aan het begin van het seizoen een papieren wedstrijdboek uitgegeven. De hosting van de site en het drukken
van papieren uitgaven wordt vaak door externe partijen gedaan en daarvoor moeten de districten met deze leveranciers
ook een verwerkingsovereenkomst aangaan.

Wij realiseren ons dat men niet direct op deze werkzaamheden zit te wachten maar aan de andere kant zijn we ook allen
serieus op onze privacy gesteld en moeten wij als organisatie onze verantwoordelijkheid nemen in dezen. Niet in de
laatste plaats omdat het niet voldoen aan de AVG serieuze gevolgen kan hebben.
Nogmaals het verzoek ons even de naam en e-mailadres door te geven van diegene die een en ander binnen uw district
oppakt zodat wij hem/haar van de juiste informatie in inloggegevens kunnen voorzien.
Voor vragen inzake AVG kunt u in eerste instantie contact opnemen met ondergetekende of de website van de KNBB of
sport.nl raadplegen.
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