Afspraken Koor Kaskedieze i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming
m.i.v. 26 mei-2018
Persoonsgegevens:
1. Er is een ledenlijst met naam, adres, telefoonnummer(s), email-adres en geboortedatum.
Doel: Overzicht van het ledenbestand, het adres dient om een kaartje te sturen bij ziekte,
overlijden; en de geboortedatum om te kunnen feliciteren.
Zowel de leden als het bestuur beschikken over deze lijst
2. Er is een telefoonlijst.
Doel: deze dient als telefooncirkellijst om snel een bericht door te geven als een repetitie niet
doorgaat of er een andere calamiteit is.
Verantwoordelijkheid Persoonsgegevens:
• Het secretariaat is verantwoordelijk voor het up to date houden van de persoonsgegevens en
deelt deze niet anders dan met de eigen leden.
• Email wordt verstuurd onder BCC.
• Er zijn twee lijsten (zie boven). Er worden geen bijzondere persoonsgegevens genoteerd.
• De leden krijgen 1x per jaar deze lijsten op de jaarvergadering uitgereikt en zien welke gegevens genoteerd zijn.
• Maatregelen die genomen zijn om de persoonsgegevens te beschermen zijn:
Persoonsgegevens worden bewaard op de externe harde schijf van de secretaris.
De computer van de secretaris heeft een virus- en spamfilter
• Alleen het secretariaat heeft toegang tot de bestanden en houdt deze up-to-date.
Oude lijsten worden bewaard om in de toekomst oud-leden te kunnen uitnodigen voor bv een
jubileumconcert.
• De secretaris en de penningmeester werken op een externe harde schijf.
• Kaskedieze heeft een eigen website met een speciale toegangscode voor het leden-gedeelte.
• Op de website worden de namen van de bestuursleden vermeld. Tevens worden de telefoonnummers van de voorzitter, penningmeester en secretaris vermeld. Dit is om bereikbaar te
zijn voor nieuwe leden en boekingen van optredens.
Op de site staat een link die verwijst naar een Youtube-promotiefilmpje van Kaskedieze. Alle
leden hebben hiervoor toestemming gegeven.
Met de leden is afgesproken dat foto’s en films (behoudens posters met aankondiging van een
concert) niet gedeeld worden op sociale media.
Functionaris voor gegevensbescherming:
Er is geen functionaris voor de gegevensbescherming in de organisatie.
Melden van datalek of beveiligingslek kan bij de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
Verwerkersovereenkomst:
Er is een verwerkersovereenkomst met de provider van onze website Webreus. Deze is ondertekend door onze penningmeester op 5 juni 2018. Deze overeenkomst ligt ter inzage bij het
secretariaat.

Procedure Datalek:
Afkortingen en woordverklaring
Datalek
=
Het lekken van persoonsgegevens van dirigent en leden van Kaskedieze.
Als controle over de persoonsgegevens is verloren.
Beveiligingslek =
Een zwakke plek in de beveiliging = geen datalek
Eerste hulp bij Datalekken
1. Is er sprake van een datalek?
2. Moet het datalek worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
3. Moeten er koorleden worden geïnformeerd?
1 Schema bepalen datalek:

Datalek melden:
2. AP:
Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl
3. koorleden:
Met betreffende koorleden bespreken en verwerken.

