Invoering AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
Wat betekent dit voor leden van PINT?

Met de invoering van de AVG op 25 mei jl. is de manier waarop PINT met de gegevens van leden om
moet/mag gaan duidelijk(er) gedefinieerd. Hieronder leggen we aan de hand van het stappenplan
van de Autoriteit Persoonsgegevens uit wat dit voor onze leden en voor ons als bestuur betekent,
wat er al is gedaan en welke stappen we nog moeten zetten.
1. Bewustwording.
Al maanden geleden zijn we als bestuur ons gaan verdiepen in de impact van de invoering
voor PINT. Rianne Joosse en Benjamin Spies hebben een uitgebreide workshop gevolgd bij
Banster (de leverancier/beheerder van het ledenadministratiesysteem) om te kijken wat de
gevolgen van de invoering zijn, welke stappen we moeten zetten en welke risico’s we lopen.
2. Rechten van betrokkenen
Met de invoering van de AVG zijn de rechten van betrokkenen (personen van wie gegevens
worden opgeslagen/gebruikt) uitgebreid en verbeterd. Wat betekent dit concreet voor onze
leden?
a. Recht op inzage. Al onze leden kunnen via de eigen inlog in Banster zien welke
gegevens in onze administratie zijn vastgelegd.
b. Recht op rectificatie en aanvulling. Onze leden kunnen via Banster de eigen
gegevens wijzigingen. Maar dit kan ook via onze ledenadministratie mocht een
lid niet in de gelegenheid zijn dit zelf te doen. In eerste instantie leggen we de
verantwoordelijkheid voor de juiste gegevens bij de leden zelf.
c. Recht op beperking van de verwerking. Als een lid van mening is dat PINT
foutieve gegevens gebruikt, is PINT verplicht het gebruik van deze gegevens te
staken totdat gecontroleerd is of de juiste gegevens worden gebruikt. In de
praktijk zal dit nauwelijks voorkomen omdat onze leden zelf hun gegevens
kunnen controleren en aanpassen.
d. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. PINT
gebruik de haar ter beschikking staande gegevens NOOIT voor automatische
besluitvorming of profilering.
e. Recht op bezwaar. Iedereen van wie persoonsgegevens worden bewaard heeft
het recht om bezwaar te maken als die gegevens voor bijv. direct marketing
worden gebruikt. Als PINT in de toekomst zou besluiten om de lid-gegevens voor
dit doel te gaan gebruiken dienen wij dit voor of uiterlijk op het eerste direct
marketing-contact kenbaar te maken aan betrokkenen, zodat die hun recht van
bezwaar kunnen doen gelden.
f. Recht op dataportabiliteit (Nieuw). Dit nieuwe recht geeft onze leden de
mogelijkheid om PINT te vragen de bij ons bekend zijnde gegevens door te geven
aan een andere partij, zodat die over dezelfde gegevens beschikt. PINT moet
daarnaast bijhouden wat we aan wie doorgeven, zodat als een lid zich beroept op
het recht van beperking, PINT ook aan die derde partij moet doorgeven welke
gegevens niet langer mogen worden gebruikt.
g. Recht op vergetelheid (Nieuw). Iemand mag besluiten dat de gegevens zoals die
over hem/haar worden bewaard en gebruikt volledig worden verwijderd. Als
iemand zijn lidmaatschap van PINT beëindigd worden de gegevens nog maximaal

een half jaar bewaard vanaf einde lidmaatschap (in principe tot 1 juli van het jaar
volgende op het laatste jaar lidmaatschap). Daarna worden de gegevens gewist.
Gebruik maken van het recht op vergetelheid houdt automatisch het beëindigen
van het lidmaatschap in, omdat wij zonder het gebruik van de gegevens onze
verplichtingen als vereniging niet na kunnen komen. Het beëindigen van het
lidmaatschap is gebonden aan regels, die vermeld staan op de website. Gebruik
maken van het recht op vergetelheid verandert niets aan de wederzijdse
verplichting tussen PINT en haar leden.
3. Overzicht verwerkingen
PINT dient in kaart te brengen en vast te leggen welke gegevens wij bewaren/gebruiken en
waarom.
Naam, adres, woonplaats : nodig voor toezending verenigingscommunicatie.
Geboortedatum : nodig vanwege alcoholwetgeving (als lid heeft u in sommige gevallen recht
op alcoholverstrekking (muntjes op festivals/deelname proefavonden) en < 18 mogen wij
geen alcohol verstrekken, dus geen lidmaatschap aanbieden.
Emailadres : nodig voor toezending verenigingscommunicatie
Telefoonnummer : voor incidenteel contact vanuit de vereniging
IBAN-gegevens : nodig voor verwerking automatische incasso’s
Deze gegevens zijn verstrekt door de leden zelf en worden zonder uitdrukkelijke opdracht
van het lid niet gedeeld met een derde partij.
4. Data protection impact assessment.
Een DPIA is alleen nodig wanneer de gegevensverwerking een hoog privacy risico oplevert. In
het geval van de verwerking van uw gegevens door PINT is dit niet van toepassing.
5. Privacy by design & default
Privacy by design houdt in ons geval in dat wij zorgdragen voor een goede bescherming van
uw gegevens, dat we niet meer gegevens verzamelen dan nodig en dat we de gegevens niet
langer bewaren dan nodig. Wat we verzamelen en hoe lang is onder punt 2 en 3 al
besproken. De bescherming van de gegevens wordt vastgelegd in de
verwerkingsovereenkomst met Banster en in de vrijwilligersovereenkomsten met de
vrijwilligers die toegang krijgen/hebben tot de ledenadministratie. Wij zien erop toe dat niet
meer personen dan strikt noodzakelijk toegang hebben tot de ledenadministratie en dat
alleen die personen die vanuit hun functie bewerkingsrechten moeten hebben deze krijgen.
6. Functionaris gegevensbescherming (FG)
Vanuit de nieuwe AVG valt PINT niet onder de verplichting een FG aan te stellen. Toch zullen
wij hiertoe vrijwillig wel overgaan. Deze functionaris is te allen tijde op de hoogte van de
toepassing en naleving van de AVG binnen PINT.
7. Meldplicht datalekken
Onder de AVG worden het organisaties verplicht mogelijke datalekken te melden en bij te
houden welke stappen zij hebben genomen. Onder een datalek wordt verstaan : inbreuk in
de beveiligde gegevens, waardoor verlies, verandering, ongeautoriseerd gebruik van of
toegang tot persoonsgegevens mogelijk is. Om ongeautoriseerde toegang tot gegevens te
beperken zullen we geen gegevensbestanden meer (online of schriftelijk) delen met

regiobesturen/proefavondleiders/andere betrokkenen binnen PINT. Als deze vrijwilligers
voor het uitoefenen van hun taak toegang tot deze gegevens nodig hebben, zullen zij
leesrechten krijgen in Banster en zal met hen een vrijwilligersovereenkomst worden
gesloten.
8. Verwerkersovereenkomsten
Met Banster, onze gegevensverwerker, is een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet
aan de eisen van de AVG.
9. Leidende toezichthouder
Dit is alleen van toepassing als PINT in meerdere lidstaten van de EU vestiging heeft of de
verwerking van gegevens in meerdere lidstaten gevolgen heeft.
10. Toestemming
De gegevens die PINT van haar leden heeft verzameld en gebruikt vallen onder de grondslag
“noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”. Op het moment dat wij de
gegevens voor andere doeleinden gaan gebruiken (bijvoorbeeld voor analyses van
koopgedrag – als dat mogelijk zou zijn) dan moeten wij hiervoor expliciet toestemming
vragen. Daarnaast heeft PINT een verantwoordingsplicht. Wij moeten kunnen aantonen dat
de gegevens die we verwerken voldoen aan de beginselen : rechtmatigheid, transparantie,
doelbinding en juistheid. Zoals uit de voorgaande punten al blijkt, voldoet PINT op al deze
punten aan de door de AVG gestelde eisen.
Heeft u nog vragen over de AVG, de gevolgen voor u als lid en de verantwoordelijkheid van PINT,
aarzel niet om ze te stellen.

