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Privacy wetgeving
In het kader van de “Algemene Verordening Gegevensverwerking” (AVG) dienen
alle processen binnen en buiten de vereniging gecontroleerd te worden en
eventueel te worden aangepast.
Het Bestuur van de VOM heeft gevraagd aan de AVG werkgroep1 om een advies
uit te brengen betreffende AVG en de daarbij behorende aanpassingen. De
vereniging is Avans Hogeschool dankbaar voor de juridische ondersteuning
(Thom v.d. Brule) bij dit gevoelige onderwerp.
In dit document is aangegeven wat het resultaat is van de aanpassingen.
Als eerste heeft de vereniging een privacy statement opgesteld. Deze is nu
opgenomen op de website. Dit privacy statement is gebaseerd op het privacy
statement van Avans Hogeschool.
Veiligheid
De veiligheid en trasseerbaarheid van data is een belangrijk thema binnen de
AVG.
Er is een beveiligde omgeving binnen de omgeving van Avans Hogeschool
gemaakt, waarop de gegevens zijn opgeslagen en toegankelijk zijn.
Deze omgeving is alleen toegankelijk met versterkte authenticatie (inlognaam,
password en token op smartphone).
Omgaan met data
• De data in de beveiligde omgeving wordt beheerd door de verwerker2;
• Er wordt zo weinig mogelijk opgeslagen;
• Alle bestuursleden hebben toegang tot de beveiligde omgeving en kunnen ook
wijzigingen aanbrengen;
• Alleen data, waarvan het strikt noodzakelijk is, wordt beschikbaar gesteld aan
de organisatoren van een activiteit;
• Alle data buiten de beveiligde omgeving dient na gebruik vernietigd te
worden.
Naast de verwerker hebben alle bestuursleden ook toegang tot het functionele
mailadres vom@avans.nl .
Ledenadministratie
• De ledenadministratie is uitsluitend opgeslagen in de beveiligde omgeving van
Avans Hogeschool en is alleen toegankelijk voor personen welke, uit hoofde
van hun functie, toegang moeten hebben tot deze beveiligde omgeving;
• Aanmelden voor lidmaatschap vindt plaats via Formdesk in een spreadsheet,
welke in een beveiligde omgeving wordt bewaard totdat de gegevens zijn
opgenomen in de ledenlijst. Daarna wordt de spreadsheet verwijderd.
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AVG Werkgroep: Thom v.d. Brule, Marian Siemons, Ad Vogels en Paul Merks
De verwerker is Avans Hogeschool.
privacy wetgeving.docx
Bezoekadres:
Bijster 7-21
4817 HZ Breda

Pagina 1 van 3
Correspondentieadres:
Postbus 90.116
4800 RA Breda

Telefoon (088) 525 75 00
avans.nl

Avans Hogeschool, Vereniging van Oud-Medewerkers
Inschrijving activiteiten
• Voor de uitnodiging van activiteiten dient een vastgesteld format te worden
gebruikt;
• Aanmelden voor activiteiten vindt plaats door de verwerker via Formdesk,
welke een niet-beveiligde spreadsheet geeft;
• De spreadsheet wordt opgeslagen in de beveiligde omgeving bij Avans
Hogeschool;
• De spreadsheet wordt via email beschikbaar gemaakt aan de organisatoren
van de activiteit en in voorkomende gevallen aan de penningmeester;
• Na het beëindigen van de activiteit wordt de spreadsheet verwijderd uit de
beveiligde omgeving;
• De organisatoren en penningmeester dienen na het beëindigen van de
activiteit de spreadsheet te verwijderen uit hun omgeving;
• In gevallen dat de verwerker niet beschikbaar is kan hiervan worden
afgeweken. Hiervoor kan de contactpersoon van het bestuur worden
benaderd.
Verwerkingsovereenkomst
Met Avans Hogeschool wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten. Dit is
noodzakelijk om exact vast te leggen wat de verantwoordelijkheid van zowel de
vereniging als de verwerker is.
Verwerkingsregister
In het verwerkingsregister wordt vastgelegd over welke data het gaat en hoe
ermee wordt omgegaan.
Communicatie
• Er is een email adres beschikbaar vom@avans.nl;
• De communicatie naar de leden en functionarissen gebeurt per email. Er
wordt uitsluitend gecommuniceerd door gebruik te maken van bcc. Dit om te
vermijden dat de emailadressen beschikbaar zijn voor derden;
• Verder wordt de website vom.avans.nl gebruikt voor communicatie. Zoals in
de naam zichtbaar is dit een website van Avans Hogeschool. Deze site is
volledig beschikbaar zonder in te loggen. Oftewel deze website is openbaar;
• Formdesk (via Avans) wordt gebruikt voor het krijgen van de gegevens.
Toegang tot faciliteiten van Avans Hogeschool
Avans Hogeschool stelt een aantal faciliteiten beschikbaar aan de VOM-leden.
Indien gewenst kunnen VOM-leden zich laten inschrijven bij Avans Hogeschool
(zie website) als “externe medewerker” vooral om verschillende faciliteiten
beschikbaar te krijgen. Dit is afgesproken met het CvB. Op de website staat een
formulier, welke moet worden opgestuurd aan Sandra Diemont. Deze inschrijving
wordt uitgevoerd door Sandra Diemont en valt onder volledige verantwoording
van Avans Hogeschool.
Verkrijgen van een ledenlijst
De leden kunnen een ledenlijst (.pdf formaat) aanvragen. De lijst wordt niet
gepubliceerd op de website. In deze lijst is opgenomen:
• Naam lid;
• Naam partner (indien bekend);
• Woonplaats.

privacy wetgeving.docx

Pagina 2 van 3

Avans Hogeschool, Vereniging van Oud-Medewerkers
Gegevens aan leden verstrekken
Er worden naast bovengenoemde ledenlijst aan de leden geen gegevens van
leden verstrekt. Indien een lid vraagt om gegevens van een specifiek lid, wordt
het lid geïnformeerd om contact op te nemen met de vrager. Er wordt dus geen
informatie verstrekt.
Rubriek “van en voor leden” op de website
Leden van de vereniging ontplooien regelmatig van activiteiten, die ook voor
anderen interessant kunnen zijn, en die ze wellicht met anderen willen delen. De
vereniging wil voor berichtgeving daarover ruimte maken op de website.
Tenslotte kan de vereniging ook een goed platform bieden om te zien wat er
allemaal aanwezig is.
Het gaat daarbij om informatie van leden aan leden. Met de inhoud van de
informatie, die geplaatst wordt, heeft de vereniging als zodanig dus geen
bemoeienis.
De informatie moet worden aangeboden in pdf-formaat aan vom@avans.nl . De
betreffende email moet voorzien zijn van begin- en einddatum voor het plaatsen
van de informatie.
Het bestuur van de vereniging kan, indien daartoe aanleiding is, plaatsing van de
informatie als minder gewenst beschouwen. Het bestuur zal daarover dan met de
inzender overleggen.
Als er foto’s worden geplaatst, dienen deze vrij te zijn van copyrights. Er mogen
geen personen op de foto’s herkenbaar te zijn.
Er zal geen email aan alle leden worden gestuurd na het plaatsen van een nieuw
item.

De ledenvergadering van 11 september 2018 heeft ingestemd met het
onderdeel “Rubriek “van en voor leden” op de website.
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