
 

AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Pajodos het AVG-programma heeft doorlopen en dat Pajodos
zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Pajodos kennis over de
materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te
voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Pajodos zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze
verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 24-5-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen

gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.



Door Pajodos is verklaard dat:

De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:

Lidmaatschap 

Persoonsgegevens NAWTE + geboorte datum

Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;

Verwerking door
wie 

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

De gegevens, welke ten behoeve van de ledenadministratie worden opgevraagd en bewaard, zijn: NAWTE,
geboortedatum en bankrekeningnr. Deze gegevens zijn nodig voor een juiste contributieheffing en worden digitaal
bewaard bij de ledenadministratie. Deze beschikt over aan-, wijzigings- en afmeldformulieren. Eventuele
formulieren zullen worden vernietigd, gelijk met het verwijderen van de digitale gegevens.
Lidmaatschap en extra profielinformatie 

Persoonsgegevens NAWTE + profielinformatie zoals: schoen- en/of kledingmaat, dieet wensen, etc;

Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;

Verwerking door
wie 

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Van de leden van onze vereniging wordt geen extra profielinformatie opgevraagd of bewaard.
Lidmaatschap en medische gegevens 

Persoonsgegevens NAWTE + medische gegevens;

Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst;

Verwerkingen (Via dubbele beveiliging) Persoonlijk advies, analyses op basis van geanonimiseerde
rapportages;

Verwerking door
wie 

Ledenadviesafdeling, afdeling ledenadministratie;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Van de leden van onze vereniging worden geen medische gegevens opgevraagd of bewaard.
Aanmelden voor nieuwsbrief 

Persoonsgegevens Naam en e-mailadres;

Overeenkomst Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);

Verwerkingen Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;

Verwerking door wie Afdeling communicatie;

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men aangemeld is.

De omni kent geen nieuwsbrief. Een enkele afdeling kent deze wel. Als de nieuwsbrief digitaal wordt verstuurd, dan
zijn de mailadressen niet zichtbaar.
Stakeholder-/lobbycontacten, donateur en geïnteresseerde 

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;

Verwerkingen Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten;

Verwerking door wie Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar.

Omtrent stakeholders-/lobbycontacten, donateurs en geïnteresseerden worden geen gegevens opgevraagd en/of
bewaard.



Stakeholder-/lobbycontacten met politieke voorkeur 

Persoonsgegevens NAWTE + politieke voorkeur;

Overeenkomst Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;

Verwerkingen Persoonlijke contacten en nieuwsvoorziening;

Verwerking door wie Afdeling communicatie, directie;

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar.

Omtrent stakeholders-/lobbycontacten wordt geen politieke voorkeur gevraagd dan wel bewaard.
Medewerkers 

Persoonsgegevens NAWTE + geboortedatum, kopie ID en bankgegevens;

Overeenkomst Arbeidsovereenkomst;

Verwerkingen Salariëring;

Verwerking door wie HRM-afdeling;

Bewaartermijn Afhankelijk van het feit welke gegevens het betreft.

Beschrijf hieronder kort uw situatie: 
Onder medewerkers van onze vereniging worden verstaan: trainers. NAW-gegevens van trainers, alsmede
geboortedatum, bankrekeningnr., BSN en kopie ID-kaarten worden digitaal bewaard bij de penningmeester. Deze
gegevens worden gebruikt om de maandelijkse declaraties van de trainers te kunnen voldoen en om eenmaal per
jaar opgaaf te kunnen doen bij de fiscus, van de uitbetaalde vergoedingen (zgn. IB-47 opgaaf). De gegevens zullen
conform wetgeving worden bewaard en op den duur vernietigd.
Medewerkersfoto’s op de website 

Persoonsgegevens Naam + foto;

Overeenkomst Aanvullende personeelsovereenkomst;

Verwerkingen Medewerkersfoto’s op website;

Verwerking door
wie 

Administratie, afdeling communicatie;

Bewaartermijn Uitgangspunt: behoudens toestemming worden foto's verwijderd nadat een persoon uit dienst
treedt.

Ook aan de trainers zal het toestemmingsformulier worden aangeboden.
Vrijwilligers 

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Vrijwilligersovereenkomst;

Verwerkingen Informatieverstrekking;

Verwerking door
wie 

Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Met de vrijwilligers van onze vereniging is/wordt geen vrijwilligersovereenkomst gesloten. Hieromtrent wordt dan
ook niets geregistreerd en/of bewaard.
Direct marketing (alleen bellen of papier) 

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Geen overeenkomst nodig;

Verwerkingen Toesturen van (of bellen over) informatie over de vereniging en/of producten/diensten;

Verwerking door
wie 

Afdeling communicatie;

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar
diensten/producten

Namens onze vereniging wordt geen direct marketing uitgeoefend.
Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.) 

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een
nieuwsbrief;

Verwerkingen Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de vereniging en/of
producten/diensten;

Verwerking door Afdeling marketing/communicatie;



wie 

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar
diensten/producten.

Namens onze vereniging wordt geen direct marketing uitgeoefend.
N.v.t.

De vereniging verklaart verder:

Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verklaren dat wij ook persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Voor zover van toepassing zal de vereniging altijd een verwerkersovereenkomst met derden sluiten als deze derde
diensten uitvoert t.b.v. de vereniging en daarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Binnen onze vereniging is dit vrijwel
nooit aan de orde. Uitzondering geldt bij lidmaatschap van een bond. Pajodos is voor de afdelingen dynamic tennis,
gym en volleybal aangesloten bij de bonden DTBN, KNGU en Nevobo. Pajodos neemt in haar aanmeldformulier op dat
een lid van de vereniging automatisch lid wordt van de bond, dat de vereniging zorgt voor aanmelding en afdracht van
de bondscontributie. Dat is hiermee dan onderdeel van de overeenkomst tussen het lid en de vereniging. De
desbetreffende bond (Nevobo, KNGU en DTBN) is daarmee evenals de vereniging verwerkingsverantwoordelijke (en
dus geen verwerker) waardoor er geen verwerkersovereenkomst nodig is tussen club en bond. Inzake de bank en de
Kamer van Koophandel zijn geen verwerkersovereenkomsten nodig.

De ledenadministratie kent zijn eigen formele software en is geplaatst op een laptop die alleen daarvoor wordt gebruikt.
De laptop en de software zijn ieder met een wachtwoord beveiligd. De laptop krijgt regelmatig een update en is
voorzien van passende virusbeveiliging. De aanvraag tot lid of beëindiging van de lidmaatschap gebeurt op papier. Dit
papieren archief wordt bij de ledenadministrateur thuis bewaard. Alle oudere stukken gaan naar het centrale
afdelingsarchief, welke is geplaatst in de bestuurskamer achter een slot. De vereniging heeft geen zicht op de
persoonlijke automatiseringsapparatuur van de (bestuurs)leden en of zij hun systemen accuraat onderhouden.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens niet alleen opgeslagen op computers/servers met
beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch
updates op te halen en te installeren.

De back-up van de ledenadministratie wordt op de vereniging eigen laptop bewaard. De procedure van maken en
bewaren van de back-up wordt uitgewerkt en eventueel verbeterd.

Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

Echter, op dit moment sluiten wij niet uit dat het kan voorkomen dat gegevens terecht komen op een server buiten de
EU. Pajodos is zich bewust dat bij online diensten (zoals Dropbox, WeTransfer enz.) vaak persoonsgegevens worden
opgeslagen buiten de EU. Maar het is niet altijd duidelijk in hoeverre een leverancier passende waarborgen heeft
getroffen om aan de strenge eisen van de AVG te voldoen. Daarom betrachten wij terughoudendheid bij de de inzet van
dergelijke diensten.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.

Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

De bestuursleden hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en zijn geïnformeerd over de AVG en de
consequenties voor de vereniging.

Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS).

Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.

Onze bestuurslid met de portefeuille "ledenadministratie" beheert de persoongegevens en is op de hoogte van de
beveiligingprocedures.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.



Aanmeldformulieren liggen bij de ledenadministratie. Gearchiveerd formulieren liggen in de bestuurskamer in een kast
met slot. Een sleutel is in het bezit van de voorzitter als ook de secretaris.

Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en
grendel.

Alleen bekend met nieuwsbrief. Deze wordt alleen gestuurd naar eigen leden. Akkoord hierop (en op evt. direct
marketing) is meegenomen in toestemmingsverklaring.

Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.

Is verwerkt in de privacyverklaring.

Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Aldus verklaard door:

Naam vereniging: Pajodos

Naam persoon: Adrie Botterblom

Plaats: Pannerden

Datum: 21-05-2018


