Beste leden, ouders en vertegenwoodigers,
We hebben het al aangekondigd: de vernieuwde Europese wet op de privacy geldt ook voor
Joy-M. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.
Goed omgaan met vertrouwelijke informatie en privacygevoelige gegevens vinden wij als
vereniging belangrijk en daarom willen we ook aan de nieuwe wettelijke regels voldoen. Niet
alleen willen, ook moeten.
De Privacyverklaring, te vinden op onze website, is een belangrijk instrument om hier
invulling aan te geven. Hierin staat vermeld welke gegevens we van onze leden vastleggen.
Maar ook wat jullie rechten zijn met betrekking tot de gegevens die we van jullie vastleggen.
Bovendien heeft iedereen die toegang heeft tot ons ledenadministratiesysteem een
geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Ook leden of vrijwilligers kunnen met AVG gevoelige informatie in aanraking komen. Zo is
het bijvoorbeeld niet toegestaan om zomaar een lijstje met e-mailadressen of
telefoonnummers, die je toevallig hebt van je teamgenoten, te delen met anderen, voor
bijvoorbeeld een bel of mail lijst. Dit mag alleen met toestemming van de betrokkenen. Het
lijkt wellicht wat overdreven, maar met gezond verstand kom je een heel eind: zo’n bel / mail
lijst stel je gewoon met z’n allen op.
Wat nu daadwerkelijk wel en niet is toegestaan is erg afhankelijk van de situatie. Belangrijk is
jezelf de vraag te stellen ‘Mag ik deze gegevens zomaar delen? Bij twijfel kun je contact
opnemen met het bestuur via joym.basketbal@gmail.com
Op het moment dat er een inbreuk plaats vindt op de beveiliging van persoonsgegevens en het
risico bestaat dat privacygevoelige informatie bij derden terecht komt, is er sprake van een
datalek. Het is voor Joy-M een verplichting datalekken te voorkomen. Het is dan ook van
groot belang dat je, als je denkt dat er een datalek heeft plaatsgevonden, je dit vermoeden
meldt bij het bestuur, zodat acties kunnen worden uitgezet het lek te herstellen en in de
toekomst te voorkomen. Een melding kunt je eveneens aangeven bij
joym.basketbal@gmail.com
Het bestuur hoopt op julie medewerking met de uitrol van deze nieuwe AVG regelgeving.
Met vriendelijke groet,
Marco Sondag
Namens het bestuur van Joy-M

