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Besluitenlijst/privacyreglement inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Het bestuur van de Vereniging Rotterdamse Fondsen heeft kennis genomen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kader daarvan zijn in de bestuursvergadering van 2
oktober 2018 de volgende besluiten genomen.
•

De secretaris van het bestuur zal verantwoordelijk zijn voor het handhaven van het
privacybeleid. Vanuit die functie is de secretaris ook verantwoordelijk voor het tijdig melden van
datalekken. Ten minste één keer per jaar bespreekt het bestuur de privacy wetgeving en de
bijbehorende manier van werken.

•

Het bestuur omarmt de principes van privacy by default en privacy by design. Dat betekent dat
bij nieuwe ontwikkelingen, nieuw beleid of nieuwe software, wordt nagedacht over technische
en organisatorische maatregelen om de privacy risico’s voor individuen zo klein mogelijk te
houden. Ook worden standaard zo min mogelijk gegevens verwerkt waardoor de privacy op de
best mogelijke manier wordt beschermd.

•

De persoonsgegevens van bestuursleden worden geregistreerd door de secretaris. Het betreft:
naam, e-mailadres en telefoonnummer. Op het secretariaat zal tevens een kopie van het
paspoort van de bestuursleden bewaard worden om deze te kunnen verstrekken aan instanties
zoals banken en kvk, waar dat verplicht is. Op de website van de vereniging
www.rotterdamsefondsen.nl worden van de bestuursleden uitsluitend de namen kenbaar
gemaakt.

•

Voor correspondentie over verenigingszaken van het bestuur aan leden van de vereniging wordt
door de secretaris een bestand van leden en bijbehorende contactpersonen bijgehouden. Deze
contactpersonen zijn natuurlijke personen op wie de AVG van toepassing is. Van de
contactpersonen worden de volgende persoonsgegevens geregistreerd: naam en e-mailadres.

•

Er wordt voor het voeren van de administratie en het bewaren van de persoonsgegevens van
bestuursleden en contactpersonen gebruik gemaakt van (een betaalde versie van) Dropbox. Deze
dropbox is alleen toegankelijk voor bestuursleden, en in het bijzonder de secretaris en de
penningmeester. Onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid kan ter ondersteuning tevens
toegang tot de dropbox worden verstrekt aan een specifieke medewerker binnen de eigen
organisatie. In de huidige situatie is dat één medewerkster van Stichting De Verre Bergen.

•

Dropbox voldoet zelf ook aan de eisen van de AVG. Dropbox meldt op haar website: “Dropbox
hecht het grootste belang aan gegevensbescherming en is een koploper wat betreft naleving en
conformiteit. De juridische, vertrouwens- en privacyteams van Dropbox hebben de AVG
zorgvuldig geanalyseerd en hebben de nodige stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat we
volledig voldoen aan de eisen.” Zie ook
https://aem.dropbox.com/cms/content/dam/dropbox/www/enus/security/privacy_data_protection_whitepaper-nl_NL.pdf

•

De persoonsgegevens van bestuursleden en contactpersonen zijn uitsluitend toegankelijk via
computers, tablets of smartphones die beschermd zijn door een wachtwoord/code.

•

De vereniging respecteert ook de privacy van alle gebruikers van de website
www.rotterdamsefondsen.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt
verschaft via de website vertrouwelijk wordt behandeld. In de privacyverklaring met betrekking
tot websitegebruik www.rotterdamsefondsen.nl/privacy/ ligt vast hoe de vereniging via de
website informatie verzamelt, waarom dit wordt gedaan en hoe daarmee wordt omgegaan. Er
worden via de website geen gegevens verzameld of gebruikt voor andere doeleinden dan die
worden beschreven in de privacyverklaring, tenzij daarvoor van tevoren toestemming is
verkregen. Door gebruik te maken van de website geven gebruikers aan de privacyverklaring en
de verwerking van eventuele persoonsgegevens te accepteren.

•

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

•

Met de websitebouwer, - beheerder en -host Transmissie is een verwerkingsovereenkomst
gesloten.

•

Het bestuur heeft een verwerkingsregister opgesteld.

•

Betrokkenen hebben op basis van de AVG de volgende rechten:
o inzagerecht,
o recht op rectificatie,
o recht op het wissen van gegevens,
o recht op beperking van de verwerking,
o recht op bezwaar,
o recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit) en
o klachtrecht bij Autoriteit Persoonsgegevens.
De vereniging is zodanig ingericht dat uiterlijk binnen een maand kan worden gereageerd op een
verzoek van een betrokkene. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de betrokkene binnen een maand
geïnformeerd worden dat de beantwoording van de vraag nog maximaal twee maanden in
beslag neemt. Voor het beantwoorden van vragen van betrokkenen zullen geen kosten in
rekening worden gebracht, tenzij de vraag excessief of duidelijk onrechtmatig is.

•

Aan leden van de vereniging wordt de mogelijkheid geboden om via de website een eigen
privacyreglement of -verklaring te publiceren. Deze dienst biedt de vereniging aan naast de
dienst om via de website van de vereniging de benodigde ANBI gegevens te publiceren. Beide
documenten dienen in pdf vorm te worden aangeleverd bij het secretariaat via
info@rotterdamsefondsen.nl. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud
van de betreffende documenten.

•

Deze besluiten en de privacyverklaring met betrekking tot websitegebruik
www.rotterdamsefondsen.nl/privacy/ vormen gezamenlijk het privacybeleid van de vereniging
en worden ook via de website www.rotterdamsefondsen.nl gepubliceerd.

