Algemene Verordening Gegevensbescherming
De nieuwe wetgeving AVG schrijft voor dat het omgaan met gegevens van leden in een vereniging
strikter moet worden geregeld en nageleefd. Dit houdt in dat StudYoPi haar organisatie zodanig moet
inrichten dat deze gegevens adequaat worden beschermd ten aanzien van toegang tot inzage en het
omgaan hiermee. Dit document geeft inzage in de wijze waarop met gegevens wordt omgegaan en
beschrijft tevens de werkwijze die gevolgd moet worden voor een betere bescherming.

1. Omgaan met gegevens van de leden
Van belang is om aan te geven dat er in principe op twee manieren met deze gegevens wordt
omgegaan, te weten:
De gegevens over het lid De leden administratie van StudYoPi zoals die wordt uitgevoerd door
het bestuur
Deze werkzaamheden bestaan uit:
• het aanmelden en afmelden van leden in een gmail account van StudYoPi,
wilma@studyopi.nl
•

het verzorgen van financiële zaken ten aanzien ten aanzien van de contributie betaling
/incasso van de leden.

het beheren van e-mailadressen en adressen (voor zij die geen e-mail hebben) t.b.v. het
versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten.
De opslag van de gegevens
De gegevens van de leden worden opgeslagen op een zakelijke PC van StudYoPi en in de online
omgeving van Rabobank zakelijk bankieren.
•

2. Beveiliging van gegevens
Computers, in de meest brede zin van het woord, zijn onderhevig aan “aanvallen” van buiten en
moeten daarop worden beschermd. Daartoe zijn zogenaamde Firewalls en antivirus pakketten
ontwikkeld. De leveranciers van deze pakketten bieden met regelmaat updates aan. Updates van
operating systemen worden met regelmaat uitgevoerd en zorgen voor een nog betere beveiliging.
Het frequent updaten van antivirus pakketten en van de operating software wordt door StudYoPi
consequent uitgevoerd. De laatste edities bieden weer een betere beveiliging tegen aanvallen. De
beschreven updates zijn gratis. Daarnaast maken we gebruik van een speciaal veiligheids- en
antiviruspakket, Eset Cyber Security. Het updaten zoals hierboven beschreven geldt voor elke
gebruiker van een computer waarop gegevens van leden staan. Van StudYoPi mag worden verwacht
dat de beveiliging op een adequate wijze wordt verzorgd door middel van een of meerdere, sterke,
wachtwoorden.

3. Beperken van toegang
Twee medewerkers/eigenaren hebben toegang tot de computers waarop e-mailgegevens en
banktransacties worden uitgevoerd. Dit zijn W. Vreeling en M. Vloedgraven

4. Toezicht
Beide eigenaren houden toezicht op het handhaven van de wetgeving aangaande bescherming
van de gegevens
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5. Onvoorziene omstandigheden
Er is een klein risico dat computers waarop de leden administratie staat wordt gestolen. De
beveiliging doormiddel van een wachtwoord moet ervoor zorgen dat de inhoud niet bekend
wordt. Het is de vraag of er interesse is in de inhoud van de computer . Het gaat bij diefstal in de
meeste gevallen om commerciële waarde van deze apparatuur. Bij diefstal zullen de leden direct
worden geïnformeerd en er wordt aangifte gedaan.

6. Het recht om te worden vergeten
Uitgeschreven leden kunnen StudYoPi verzoeken om hun gegevens uit de administratie van het
StudYoPi te verwijderen.

7. Toestemming van een lid
StudYoPi stuurt nu nog geen nieuwsbrief om leden te informeren. Als dat wel gebeurt moet
vooraf. De ontvanger van de nieuwsbrief moet toestemming geven dat de nieuwsbrief via email
aan hem wordt verstuurd. Indien het lid dit niet toestaat dan mag aan hem/haar geen blad
worden verstuurd.

8. Foto’s en website
Als mensen toevallig in beeld zijn (en dus niet geposeerd hebben voor de foto), mag een foto
gepubliceerd worden zonder toestemming. Wel moet er dan inschatten worden of mogelijk hun
privacy of goede naam geschaad zou worden door die publicatie. Voor het maken van een
portret foto moet toestemming gevraagd worden als deze bedoeld is voor publicatie.

9. Leveranciers
StudYoPi heeft gecheckt dat leveranciers van software en partners waar de gegevens van leden
worden gebruikt op een verantwoorde wijze werken. Dit betreft Rabobank, Google en Rupert
accountants en fiscalisten.
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