VPW en uw privacy….
Algemene informatie AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:
 versterking en uitbreiding van privacy rechten;
 meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
 dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, zoals de
bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.
Mag de VPW onder de nieuwe AVG haar leden benaderen per sms, app of mail?
Ja, dat mag. Wij mogen onze eigen leden (digitaal) benaderen met onze producten of diensten, denk
b.v. aan dit VPW-nieuws, een digitale nieuwsbrief of een e-mailbericht naar alle leden.
De leden hoeven daarvoor niet eerst toestemming te geven.
U kunt opvragen welke gegevens de VPW van u in haar administratie heeft en we moeten deze
gegevens binnen een maand aan u kunnen tonen.
Doel van de ledengegevens
De nieuwe Europese wetgeving heeft ook het bestuur van de VPW aan het denken gezet.
Welke gegevens hebben we en waar zijn deze gegevens van onze leden precies voor nodig?
Ten eerste willen we u kunnen bereiken met onze algemene informatie.
Maar ook willen we u zo goed en snel mogelijk kunnen bereiken als er van u een dossier bij ons loopt
Het is heel goed om eens na te gaan welke doelen we nastreven en bij elk van deze doelen na te
gaan wanneer we dat doel bereikt hebben. Op het moment dat dit het geval is, b.v. een dossier is
afgerond of een bepaald onderwerp niet meer speelt, dan hebben we bepaalde persoonsgegevens
waarschijnlijk niet langer nodig. Die moeten dan ook vernietigd worden.
Zo zorgen we er voor dat we geen onnodige informatie bewaren en dat alle persoonlijke gegevens
die we wel van u nodig hebben goed beveiligd bewaren.
Hoe lang mogen de gegevens van leden worden bewaard onder de AVG?
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan geen concrete bewaartermijnen
genoemd. Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan
noodzakelijk is voor het doel van ons werk.
Hoe lang gegevens bewaard (mogen) worden, verschilt dus per geval.
 Onze ICT is in maart 2018 vernieuwd en wel op zodanig wijze dat de toegang tot de
gegevens extra beveiligd is en voldoet aan de nieuwe eisen.
 De algemene gegevens (adres, geboortedatum etc.) van leden worden in de beveiligde ICTomgeving bewaard zolang men lid is en daarna blijft een beperkt hoeveelheid gegevens nog
voor statistische doeleinden bewaard.
 VPW heeft inmiddels met de drukker een verwerkingsovereenkomst afgesloten. De naam en
adresgegevens van onze leden worden versleuteld aan de drukker aangeleverd en na
gebruik voor het betreffende VPW-nieuws worden de gegevens direct vernietigd.
 Ook voor het gebruik van de incasso’s heeft de VPW een speciaal beveiligd programma dat
de gegevens versleuteld verzend. De getekende machtigingen worden afgesloten bewaard.
 Juridische dossiers blijven twee jaar na sluiting van de dossiers bewaard en worden dan
vernietigd.

Zo moeten we voor elk doel waarvoor we gegevens van leden bewaren, een bewaartermijn bepalen.
We mogen de termijnen dus zelf vaststellen, maar moeten wel kunnen beargumenteren waarom en
voor hoe lang we de gegevens bewaren.
Bewaartermijnen in andere wetten
Op zaken waarop wetgeving van toepassing is die bepaalde bewaartermijnen voorschrijft, moeten
wij deze termijnen hanteren. Bijvoorbeeld: de belastingwetgeving zegt dat wij bepaalde gegevens 7
jaar moet bewaren. Daar houden we ons aan.
Informeren
We zijn bezig om deze bewaartermijnen te beschrijven en op te nemen in een soort
privacyverklaring.
Deze privacyverklaring zal op de website komen te staan, zodat u weet hoe lang en waarvoor uw
gegevens bewaard worden.

