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Hoe gaat u om met privacy?
Een van de taken van het bestuur is het bewaken van de privacy van uw l
begunstigers (donateurs). Zij hebben hier immers recht op. Ga daarom ze
om met hun gegevens en houd u aan de volgende regels.

Een vereniging, stichting of publieksrechtelijke beroepsorganisatie heeft bepaa
verantwoordelijkheden op het gebied van privacy. De persoonsgegevens van l
begunstigers moeten worden beschermd. Gegevens zoals naam, adres en e-n
zijn over het algemeen in vertrouwen gegeven. Deze moeten worden bewaakt
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Tip
Om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat is het handig om in de statute
leggen welke gegevens u registreert. Vermeld er ook bij waar en hoe u de geg
bewaart en wat u ermee doet. Let er wel op dat als er iets in de registratie vera
een statutenwijziging moet plaatsvinden. U kunt ook een apart privacyreglemei
opstellen.
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Rechten en plichten op een rij
• U mag de geregistreerde ledengegevens alleen gebruiken voor zaken die ve

houden met de vereniging, het berekenen van contributies en giften.het uitbc
vorderingen aan incassobureaus en accountantscontroles.

• Ledenlijsten mogen alleen onderling onder leden verspreid worden als hiertc
ledenvergadering is besloten.

• U mag de adressen van uw leden gebruiken voor het versturen van mailings
mailing aansluit bij het doel van uw organisatie.

• Gegevens van leden doorspelen naar bedrijven of instanties mag alleen met
uitdrukkelijke toestemming van de betreffende leden.

• Een vereniging mag gegevens verstrekken aan bedrijven voor direct marketi
leden binnen een redelijke termijn verzet aan kunnen tekenen.

• Uiterlijk twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap moet u gegevens var
de ledenadministratie verwijderen.

• Leden mogen hun gegevens altijd wijzigen of aanvullen.

Vrijstelling van meldingsplicht
Verwerkingen van persoonsgegevens moeten gemeld worden bij het College
bescherming persoonsgegevens (CBP). Als u niet meer gegevens registreert c
strikte noodzakelijke (naw-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, bankni
gegevens rond lidmaatschap) en deze alleen voor uw eigen organisatie gebrui
een automatische vrijstelling van de meldingsplicht die wél aan bedrijven wordi
opgelegd.
U kunt zelf toetsen of uw organisatie voldoet aan de vereisten van het
Vriistellingsbesluit.


