
Wijkvereniging Waterwijken en de AVG 
 
 
Welke gegevens legt Wijkvereniging Waterwijken vast? 
Wijkvereniging Waterwijken legt van alle leden de volgende gegevens vast: 
Naam, adres, postcode, telefoon, e-mailadres, bankrelatie en de namen van (klein)kinderen 
+ geboortedata. 
De (aspirant)leden leveren die aan middels een formulier dat kan worden gedownload van 
de website, waarmee ze aangeven lid te willen worden van de Wijkvereniging.  
De penningmeester legt daarnaast vast wel lid wanneer contributie betaalt. 
 
Waar en hoe worden de gegevens vastgelegd? 
De gegevens worden vastgelegd: 

- Op het secretariaat: in een Works dbase programma 
- Bij de penningmeester: in en Excel-bestand met een kopie op een usb-stick 
- Bij de Evenementen Commissie 

 
Waarom worden de gegevens vastgelegd? 
De gegevens worden bij het secretariaat vastgelegd teneinde de ledenadministratie up to 
date te houden, en teneinde de penningmeester en evenementen commissie te voorzien 
van benodigde data.  
De penningmeester dient te beschikken over telefoongegevens en e-mail, n.a.w. gegevens 
en gegevens m.b.t. de bankrelatie en betaal data teneinde de contributies te verwerken en 
wanbetalers aan te manen.  
De evenementencommissie dient te beschikken over telefoongegevens, n.a.w. en e-mail 
gegevens en gegevens m.b.t. (klein)kinderen teneinde deelname aan activiteiten te 
verwerken. 
 
Hoe laat de Wijkvereniging weten dat persoonsgegevens worden verwerkt en met welk 
doel. Hoe laat de Wijkvereniging weten dat betrokkenen het recht hebben hun gegevens 
in te zien en aan te (laten) passen? 
 
Wijkvereniging Waterwijken laat alle leden weten: 

- Welke persoonsgegevens worden verwerkt 
- Met welke doel de gegevens worden verwerkt 
- Dat betrokkenen het recht hebben hun gegevens in te zien 
- Dat betrokkenen het recht hebben hun gegevens aan te laten passen 

 
Dit doet de Wijkvereniging Waterwijken door: 

- Publicatie in de flyer van juni 2018 
- Publicatie op de website m.b.v. 01.06.2018 
- Vermelden en toestemming vragen via het inschrijfformulier 

 
Vastleggen hoe de organisatie met de data omgaat. 
Verantwoordelijk voor de data zijn 

- De secretaris als het gaat om data die betrekking hebben op het lidmaatschap (naam, 
adres, postcode, telefoon, bankrelatie, klein)kinderen) 

- De penningmeester als het gaat om financiële data 



Aan wie wordt informatie verstrekt? 
De data zijn bestemd voor intern gebruik, aan de penningmeester worden alle data 
verstrekt, aan de leden van de Evenementen Commissie alle data m.u.v. de bankrelatie. 
De data worden opgeslagen op de PC van de penningmeester en de secretaris.  
Deze worden beschermd tegen virussen en hacken door een virusscanner. 
 
Check website 
Wijkvereniging Waterwijken heeft op 25.03.2018 haar website www.waterwijken.nl 
gecheckt op http://www.internet.nl 
Gebleken is dat de website niet voldoet aan de veiligheidseisen. Wijkvereniging Waterwijken 
heeft dit d.d. 25.03.2018. per e-mail gemeld aan provider MIJN DOMEIN. 
De website verwerkt geen persoonsgegevens. Is alleen informatief.  
 
 
Wijkvereniging Waterwijken en de Privacyverklaring. 
Wijkvereniging Waterwijken heeft op 02.04.2018 een privacyverklaring vervaardigd. Deze 
staat sinds 12.05.2018 op website www.waterwijken.nl 
 
Privacyverklaring van Wijkvereniging Waterwijken d.d. 02.04.2018    Bron: 
www.veiliginternetten.nl 
 
Wijkvereniging Waterwijken Wijkvereniging Waterwijken, gevestigd aan Paalhoofd 9, 
4386HB Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens: www.waterwijken.nl Paalhoofd 9, 4386HB Vlissingen 06-38338833 
PPJM Eppings is de Functionaris Gegevensbescherming van Wijkvereniging Waterwijken. 
Hij is te bereiken via secretaris@waterwijken.nl 
Persoonsgegevens die wij verwerken: 
Wijkvereniging Waterwijken verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons 
verstrekt. 
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- Bankrekeningnummer 
- Naam en geboortedatum (klein)kinderen 
- E-mail adres 
- Data betaling contributie  
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
secretaris@waterwijken.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

http://www.waterwijken.nl/
http://www.internet.nl/
http://www.waterwijken.nl/


 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Wijkvereniging Waterwijken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling 
 
Geautomatiseerde besluitvorming: 
Wijkvereniging Waterwijken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 
Wijkvereniging Waterwijken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 
volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 10 jaar conform de oprichtingsakte. 
Indien u, na beëindigen van het lidmaatschap,  uw persoonsgegevens eerder wil laten 
verwijderen kunt u dat aangeven bij het secretariaat. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden: 
Wijkvereniging Waterwijken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze 
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wijkvereniging Waterwijken blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 
Wijkvereniging Waterwijken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Wijkvereniging Waterwijken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te 
sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@waterwijken.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
Wijkvereniging Waterwijken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 



via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Wijkvereniging Waterwijken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 
met secretaris@waterwijken.nl 
 
 
Vlissingen, 02.04.2018 
P.P.J.M. Eppings 
 
 
Procedures opstellen 
Inzien van gegevens: wie mag wat inzien. 

• Dagelijks Bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester hebben toegang tot alle 
gegevens. 

• Leden Evenementen Commissie: hebben toegang tot n.a.w. gegevens 
 
Verwerkersovereenkomst(en) opstellen 
Wijkvereniging Waterwijken deelt geen bestanden met externen, en heeft derhalve geen 
verwerkersovereenkomsten opgesteld. 
 
Functionaris Gegevensbescherming 
Wijkvereniging Waterwijken heeft geen externe functionaris gegevensbescherming. Deze 
taak is aan de portefeuille van de secretaris toegevoegd. 
 
Data Protection Impact Assessment (DPIA) 
Wijkvereniging Waterwijken beheert geen gegevens waarvoor een Data Protection Impact 
Assessment (DPIA) geïndiceerd is. 
 
Vrijwilligers informeren of opleiden 
Binnen Wijkvereniging Waterwijken krijgen vrijwilligers geen toegang tot beheerde gegevens 
 
Stap 7: Procedure opstellen voor het melden van datalekken 
Binnen Wijkvereniging Waterwijken worden datalekken gemeld aan het Dagelijks Bestuur, 
bij voorkeur via het secretariaat. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de melding checken op 
juistheid en volledigheid en voorzien in melding van het datalek aan betrokkenen. 
De functionaris gegevensbescherming meldt indien het Dagelijks Bestuur dit noodzakelijk 
acht  het datalek bij de Autoriteit Gegevens bescherming. : 
http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
mailto:secretaris@waterwijken.nl
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