Uitkomsten training Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van 8 februari 2018
Verzamelde tips en ideeën tijdens AVG-training van 8 februari 2018:
-

-

Deel je programma-opzet van eigen lokale trainingen en/of informatiebijeenkomsten
via kennisbank NOV én via community platform Wet & Regelgeving
Kijk voor antwoorden op je vragen ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Splits in je voorlichtingsbijeenkomsten verenigingen en kleine vrijwilligersorganisaties
van grotere instellingen waar betaalde en onbetaalde medewerkers naast elkaar
werken. De laatste hebben vaak zelf al hun juridisch advies geregeld op dit onderwerp.
Sportverenigingen kunnen ook gebruik maken van aanbod AVG van NOC*NSF en van
AVG.verenigingen.nl (LET OP: deze laatste kost geld en verstrekt een niet-bindend
certificaat)
Voor Juridisch advies zijn verschillende opties benoemd:
o Inschakeling via de Sesamacademie
o Inschakeling via gemeente
o Juridisch spreekuur bij de Bieb
Interessante optie om stagiaires in te zetten om de nieuwe AVG-wet toe te passen op
de gegevens die in bezit en gebruik zijn binnen een organisatie.
Gemeenten zouden algemene en specifieke informatie via hun website kunnen
verstrekken aan (vrijwilligers)organisaties.
Voorlichting en training over AVG voor organisaties zou meegenomen kunnen worden
in ondersteuning op vrijwilligersmanagement en –beleid.
Mogelijk gezamenlijk ontwikkelen van e-learning op dit vlak.
Maak een protocol voor het opschonen van gegevens binnen je organisatie

Andere afspraken:
-

Iedereen die een verwerkersovereenkomst heeft en deze wil delen, stuurt deze door
naar Ronald: r.hetem@nov.nl
Ronald verzamelt ook sjablonen op basis van input van lid-organisaties
Ronald kijkt of een lijst te maken is van de uitzonderingsgevallen, zoals gegevens die
door Microsoft worden opgeslagen.

Het doel van de nieuwe wet over AVG is om organisaties bewust te maken van het
doel van het verzamelen van gegevens binnen hun organisatie. En sluit dit doel aan
bij de wensen van de personen waar deze gegevens van worden bewaard.
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