AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Stichting Elster Gezins-Avondvierdaagse het AVGprogramma heeft doorlopen en dat Stichting Elster Gezins-Avondvierdaagse zelf verklaart dat ze de inspanningen
heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Stichting Elster GezinsAvondvierdaagse kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard
naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Stichting Elster GezinsAvondvierdaagse zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 11-5-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Door Stichting Elster Gezins-Avondvierdaagse is verklaard dat:
De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:
Informatie bestuursleden Persoonsgegevens NAWTE Overeenkomst: statuten en
inschrijving KVK Verwerken: informatieverstrekking Verwerking door wie: secretaris
Bewaartermijn: Voor de duur van het lidmaatschap Vrijwilligers Persoonsgegevens:
NAWTE Overeenkomst: mondeling t.b.v. bijdrage werkzaamheden wandel
vierdaagse Verwerking: informatieverstrekking Verwerking door wie: Bestuursleden
Bewaartermijn: Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap

De vereniging verklaart verder:
Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.
Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.
Er zijn geen documenten en/of formulieren. Wij verwijzen telkens naar ons privacy reglement in de mailwisseling.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze
hebben gekregen.
NAW gegevens verkeersregelaars worden verstrekt aan de gemeente t.b.v. aanstelling verkeersregelaar voor de
specifieke data van de avondvierdaagse.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware
waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen
en te installeren.
Gegevens worden door een aantal bestuursleden opgeslagen op persoonlijke PC's. Bestuursleden dienen er zorg voor
te dragen dat deze PC's voorzien zijn van actuele beveiligingssoftware en actuele updates.
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.
Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
De stichting heeft geen centrale database met persoonsgegevens. Bestuurslid coördinatie
verkeersregelaars/vrijwilligers verzamelt gegevens van vrijwilligers en legt deze digitaal vast op persoonlijk PC. Dit geldt
eveneens voor penningmeester en secretaris als het gaat om gegevens van bestuursleden. Deze personen dragen zelf
zorg voor de beveiliging van hun PC/gegevens.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.
Wij als vereniging hebben geen papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan.
Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.
Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken.
Aldus verklaard door:
Naam vereniging:

Stichting Elster Gezinsavondvierdaagse

Naam persoon:

A. Lemkens

Plaats:

Elst

Datum:

11 mei 2018

