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vragen (en antwoorden) voor 23 mei  workshop 

 

• hoe leggen wij bij inschrijving de toestemming vast van onze leden om hun 

persoonsgegevens in onze ledenadministratie te mogen opnemen 

Met de inschrijving geven (toekomstige) leden zelf de persoonsgegevens aan 

de vereniging. 

  

• wat zijn de regels met betrekking tot e-mail. Wanneer mag je cc 'en wanneer 

moet je Bcc'en.  

Ten aanzien van de verzending aan een groep mensen, dient de verzending 

onder bcc plaats te vinden. 

 

• hoe zit het met de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden bij 

datalekken.  

Bestuursleden zijn aansprakelijk voor alle zaken die met AVG te maken 

hebben. Dat geldt ook voor schade die ontstaat door het nalaten van acties 

om datalekken te voorkomen.  

 

• Hoe zit het met back uppen van onze gegevens? Wat moeten we allemaal 

back uppen en hoe? Is gegevens op een een USB stick bewaren voldoende? 

Het maken van een back up van de persoonsgegevens is niet geoorloofd, en 

al helemaal niet met behulp van een usb stick. De persoonsgegevens zoals in 

de ledenadministratie opgeslagen, kunnen in uitzonderlijke gevallen beveiligd 

met een wachtwoord per email naar iemand toegestuurd worden. 

 

• Moeten alle personen, bijvoorbeeld bestuur- en commissie leden die van ons 

leden gegevens op de computer hebben staan aan kunnen tonen dat hun 

computer goed beveiligd is?  

Het is zeer wenselijk, dat die computer waarop verenigingsadministratie wordt 

gevoerd, goed beveiligd is. 

 

• Moet elke afdeling een verwerkingsregister aanleggen? 

Als een afdeling gebruik maakt van diensten van een derde partij waarbij die 

derde partij de beschikking krijgt over de persoonsgegevens van de leden, 

dan moet een verwerkersovereenkomst worden opgesteld en ondertekend.  

 

• Gaat de landelijke website door ontwikkeld worden zodat de afdelingen 

ieder een eigen afgeschermd gedeelte krijgen waarop leden met een eigen 

login toegang krijgen? 

Er zijn geen plannen om de website om te bouwen met een login toegang 

voor leden. 
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• Mogen twee webmasters niet met 1 wachtwoord werken op de website, en 

zo nee hoe kan dat worden opgelost? 

Het is niet ideaal als twee webmasters met het zelfde wachtwoord toegang 

krijgen voor de website. 

 

 


