
 VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE AVG 

 De antwoorden in deze lijst meest gestelde vragen zijn kort en daardoor zeker niet compleet. Ze 
 geven echter wel een goed beeld van de problematiek rond de Algemene Verordening 
 Gegevensbescherming (AVG). 

 Vraag: 
 Moet een kleine vereniging met slechts 20 leden ook aan de AVG voldoen? 
 Antwoord: 
 Ja, iedere organisatie die persoonsgegevens opslaat en/of verwerkt moet voldoen aan de AVG. 

 Vraag: 
 Wij slaan alleen gegevens op ten behoeve van het lidmaatschap. Moeten we dan ook aan de 
 AVG voldoen? 
 Antwoord: 
 Ja, de slaat persoonsgegevens op, dus moet je voldoen aan de AVG. 

 Vraag: 
 Wat valt er allemaal onder persoonsgegevens? 
 Antwoord: 
 Alle gegevens die direct of indirect naar een natuurlijk persoon zijn terug te leiden. Denk aan NAW 
 gegevens, maar ook een bootnaam, als deze in de administratie aan een persoon gelinkt is. 

 Vraag: 
 Wat zijn bijzondere persoonsgegevens? 
 Antwoord: 
 Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras, politieke opvattingen en 
 gezondheidsgegevens. Als je ten behoeve van de jaarlijkse barbecue ergens opslaat dat mevrouw 
 X een glutenallergie heeft dan verwerk je een bijzonder persoonsgegeven. Hier moet je extra 
 voorzichtig mee zijn. 

 Vraag: 
 Wat zijn de verplichtingen voor een vereniging? 
 Antwoord: 
 De belangrijkste verpllichting is het bijhouden van een register met daarin welke 
 persoonsgegevens je opslaat, met welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag, en waar 
 deze gegevens opgeslagen zijn. Ook moet je zorgen voor een goede beveiliging van alle 
 persoonsgegevens. Als je gegevens deelt met een andere partij, bijvoorbeeld de verzender van 
 het clubblad, dan moet je een verwerkersovereenkomst osptellen. 

 Vraag: 
 Wat is het verwerken van persoonsgegevens? 
 Antwoord: 
 Onder verwerken valt onder andere verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, 
 raadplegen, gebruiken, vernietigen en wissen van persoonsgegevens. 



 Vraag: 
 Wat zijn de rechten van personen van wie we de gegevens verwerken? 
 Antwoord: 
 De betrokken persoon heeft onder andere recht op inzage en kopie. Verder mag de betrokkene 
 onder andere verzoeken om correctie en wissen van gegevens en om beperking van de 
 verwerking van zijn of haar gegevens. 

 Vraag: 
 Wat is een verwerkersovereenkomst? 
 Antwoord: 
 Wanneer je voor een bepaald doel persoonsgegevens beschikbaar stelt aan een andere partij, 
 bijvoorbeeld voor het verzenden van het clubblad, dan moet je een verwerkersovereenkomst 
 opstellen. Hierin staat wat de verwerker wel en niet met de gegevens mag doen. 


