Kynologen Club West-Friesland
Gegevensverwerking door de KCWF

Gegevensverwerking door KCWF (AVG document versie 12-03-2019)
(Informatie voor leden en vrijwilligers, beschrijving van werkwijze KCWF)
Inleiding
KCWF is een vereniging met leden en verwerkt om die reden persoonsgegevens. De vereniging is aan
te merken als verwerkingsverantwoordelijke. In dit document beschrijven we welke gegevens we
verwerken en met welk doel en welke grondslag. Ook beschrijven we hoe lang we de gegevens
bewaren.
Wat zijn persoonsgegevens?
De gegevens gaan over een natuurlijk persoon. De gegevens zijn tot die persoon te herleiden. In zijn
algemeenheid zijn de naam en het ras van je hond niet direct persoonsgegevens, maar bij de KCWF
juist weer wel, omdat we in veel gevallen aan de hand van de naam en het ras van je hond weten wie
de eigenaar van de betreffende hond is.
Bijzondere persoonsgegevens
KCWF verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over iemands ras of etnische
afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond,
genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie, gezondheid, seksuele leven,
strafrechtelijk verleden.
Gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar oud merken we aan als ‘gevoelige gegevens’. In
beginsel verwerken we van hen geen persoonsgegevens, maar soms kan een minderjarige als handler
naar een cursus komen. In die situatie vragen we uitdrukkelijk toestemming van de wettelijk
vertegenwoordiger(s).
Waarom verwerken we persoonsgegevens?
We mogen alleen persoonsgegevens verwerken met een gerechtvaardigd doel. De Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) geeft hiervoor 6 grondslagen. Voor onze vereniging is de
verwerking noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen als vereniging te behartigen. Zonder
administratie van onze leden, hun honden, de cursussen en onze medewerkers (vrijwilligers) kunnen
we de doestelling van onze vereniging niet uitvoeren.
Is onze verwerking proportioneel?
We verwerken zo min mogelijk gegevens, niet meer dan we nodig hebben. Daarmee kunnen we ons
doel bereiken. Tegelijkertijd voldoen we ook aan de eis van subsidiariteit, omdat we dat doel niet op
een andere, minder ingrijpende wijze kunnen bereiken.
Waar verwerken we je persoonsgegevens?
Je persoonsgegeven worden op verschillende plekken verwerkt en/of bewaard. In de meeste
gevallen meld je je digitaal aan via een aanmeldingsformulier. Na deze aanmelding word je
uitgenodigd voor je cursus. Op de eerste cursusdag schrijf je je in via ons inschrijfformulier. De
(doorslag) van deze formulieren bewaren we in een ordner. We nemen de gegevens ook over in onze
database op een computer. Deze database is een eigen omgeving, die niet vrij toegankelijk is en goed
beschermd is tegen hackers. Hier hebben uitsluitend toegang toe (met een persoonlijke inlogcode):
de vrijwilliger die de ledenadministratie beheert, jouw instructeur voor de cursusadministratie en de
penningmeester voor de financiële administratie.
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Daarnaast hebben we een aparte administratie van onze vrijwilligers. Deze informatie is toegankelijk
voor het gehele bestuur. Een overzicht van de functie, NAW gegevens, emailadres en
telefoonnummer is ook voor alle collega vrijwilligers te vinden op het inlogdeel van onze website.
Dit deel van de website is alleen toegankelijk voor onze medewerkers.
Aan wie verstrekken we je persoonsgegevens?
We verstrekken je NAW gegevens aan onze drukker van het clubblad, zodat we je het clubblad
kunnen toesturen. Ben je vrijwilliger? Dan krijg je via de KCWF een KCWF-emailadres. SOKO is onze
host. Voor het aanmaken van de adressen maken wij gebruik van software van SOKO. SOKO kan bij
calamiteiten de KCWF ondersteunen. Tevens sturen we een overzicht van onze leden aan de Raad
van Beheer op Kynologisch gebied, omdat we daar als kynologenclub bij zijn aangesloten. En tot slot
zijn we bij een controle van de belastingdienst verplicht om inzage te geven in onze financiële
administratie. Buiten deze situaties verstrekken we je persoonsgegeven niet aan derden.

Inventarisatie persoonsgegevens, doelbinding, grondslag
Persoonsgegevens
NAW

Doel
Grondslag
Weten wie onze leden zijn,
Noodzakelijk, want
noodzakelijk voor onze
gerechtvaardigd belang KCWF
ledenadministratie en financiële
administratie

Telefoonnummer(s) Om je te kunnen bereiken, als
bijvoorbeeld een les niet
doorgaat

Noodzakelijk, want
gerechtvaardigd belang KCWF

Emailadres

Zo kunnen we je lesinformatie
sturen of uitnodigingen e.d.
sturen

Noodzakelijk, want
gerechtvaardigd belang KCWF

Bankrekening

Vanwege de automatische
overschrijving / machtiging voor
de contributie en/of lesgeld

Noodzakelijk, want
gerechtvaardigd belang KCWF

Naam hond(en)

Om je hond te kunnen
aanspreken tijdens de lessen

Noodzakelijk, want
gerechtvaardigd belang KCWF

Ras hond(en)

Om je hond te kunnen
herkennen

Noodzakelijk, want
gerechtvaardigd belang KCWF

Functie vrijwilliger

Voor vaststelling van de
noodzakelijke bezetting, ter
aanduiding van de
bestuursfunctie

Noodzakelijk, want
gerechtvaardigd belang KCWF
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Kledingmaat
vrijwilliger

Voor het kunnen bestellen en
verstrekken van KCWF kleding

Noodzakelijk, want
gerechtvaardigd belang KCWF

Declaraties

Om onze vrijwilligers hun
reiskosten of andere onkosten
te kunnen uitbetalen

Noodzakelijk, want
gerechtvaardigd belang KCWF

Contactgegevens
adverteerders en
samenwerkende
organisaties
(sponsor, Raad van
Beheer etc.)

Voor de wederzijdse facturatie

Noodzakelijk, want
gerechtvaardigd belang KCWF

Foto’s, video’s

Kopie paspoort

1. Voor nieuwsgaring en
berichtgeving over onze
vereniging;
2. Voor
promotiemateriaal .
Betrokkenen die gebruik maken
van hun rechten onder de AVG,
moeten hun identiteit aantonen
om te voorkomen dat KCWF
gegevens vertrekt of toont aan
een onbevoegde

1. Noodzakelijk, want
gerechtvaardigd belang
KCWF;
2. Met toestemming.

Noodzakelijk want
gerechtvaardigd belang

Hoe lang bewaren we alle persoonsgegevens?
In zijn algemeenheid bewaren we gegevens niet langer dan we ze nodig hebben of moeten bewaren.
De ledenadministratie bewaren we 10 jaar. De financiële administratie bewaren we 7 jaar (fiscale
bewaarplicht).De vrijwilligersadministratie houden we steeds up-to-date, dus zodra een vrijwilliger
stopt, verwijderen we de gegevens zo snel mogelijk zodra we de gegevens niet meer nodig hebben
voor de laatste afwikkeling van zaken (bijvoorbeeld omdat er nog kleding ingeleverd moet worden).
Gegevens van onze debiteuren (adverteerders bijvoorbeeld) bewaren we tot uiterlijk 2 jaar nadat de
laatste factuur is voldaan. Instructeurs die persoonsgegevens hebben van cursisten, verwijderen of
vernietigen deze informatie zodra de cursist deelname aan de cursus beëindigt. Een kopie van het
paspoort dat we van betrokkenen krijgen ter identificatie als zij een verzoek doen tot (bijvoorbeeld)
inzage in hun gegevens, wordt vernietigd zodra het verzoek is afgehandeld.
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Heeft KCWF verwerkers?
Een verwerker is een persoon of organisatie die in opdracht van een verwerkersverantwoordelijke
persoonsgegevens namens die verantwoordelijke verwerkt. Bij KCWF zijn dat:
-

SOKO, die de KCWF emailadressen van de vrijwilligers host;
Targa, die de website van KCWF op hun server heeft staan (en op de website is de lijst
vrijwilligers beperkt te benaderen door de vrijwilligers zelf);
Steenman, de drukker van het clubblad, zij ontvangen bij iedere verschijning van het clubblad
een actuele ledenlijst voor de verzending ervan.

Met deze organisaties sloten we een verwerkersovereenkomst en maakten we onder meer
afspraken over de wijze waarop ze hun systemen beschermen tegen inbreuken door derden.
Bewustzijn bij iedereen
We zorgen ervoor dat iedereen die bij de vereniging betrokken is, zich bewust is van alle
privacyaspecten die spelen. Met name vragen we van onze vrijwilligers vertrouwelijk om te gaan met
de informatie van de leden. We vragen ze een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Ook de
bestuursleden en alle betrokkene die toegang hebben tot onze KCWF database tekenen een
geheimhoudingsverklaring.
Foto’s / video’s
Tijdens evenementen of soms ook trainingen en wedstrijden kan de fotograaf van de KCWF foto’s of
video’s maken. De fotograaf maakt foto’s van met name de honden, maar ook eigenaren of mensen
in het publiek kunnen zichtbaar zijn op foto’s. Deze foto’s gebruiken we in onze nieuwsvoorziening,
op Facebook en soms ook voor ons clubblad en de website. Dit is in zijn algemeenheid wettelijk
toegestaan, omdat de foto’s gemaakt worden voor onze nieuwsgaring en informatievoorziening.
Bovendien gebeurt het vaak in de openbare ruimte of op onze eigen terreinen, die in beginsel ook
vrij toegankelijk zijn voor leden en niet leden. De foto’s die we gebruiken voor ons promotiemateriaal
zijn altijd gemaakt met toestemming van de geportretteerde.
Als je niet wilt dat je op een foto staat die we publiceren, kun je dat bij de fotograaf aangeven, die
hier zo veel mogelijk rekening mee probeert te houden. Voorwaarde is dat je een redelijk belang
hebt om de publicatie tegen te gaan.
Uiteraard kunnen ook andere aanwezigen foto’s maken en die verspreiden, bijvoorbeeld op sociale
media. Daar hebben we als KCWF geen invloed op. Als lid of bezoeker van de vereniging moet je je
daarom bewust zijn van de privacy van jezelf en anderen.
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Ben je een bezoeker van onze website?
Als je onze website voor de eerste keer bezoekt, dan wordt een cookie (in de vorm van een klein
tekstbestand) opgeslagen. We willen alleen weten waar we onze website kunnen verbeteren of
welke informatie voor onze (potentiele) leden belangrijk is. We gebruiken daarvoor Google Analytics.
Die informatie krijgen we geanonimiseerd. KCWF gebruikt dus alleen technische en functionele
cookies voor een juiste werking van de website en jouw gebruiksgemak; zo kan de website jouw
voorkeursinstellingen onthouden. We kunnen de Cookies in onderlinge samenhang ook analyseren
en vertalen naar verbeteringen in onze dienstverlening.
Wil je niet dat we jouw cookies opslaan? Dan kun je je hiervoor afmelden in je internetbrowser (via
instellingen). Zo kun je ook alle eerder opgeslagen informatie van je browser verwijderen.
Wat zijn je rechten?
Onder de AVG heb je de volgende rechten:
-

recht op informatie (artikel 12 - 14 AVG);
recht op inzage (artikel 15 AVG);
recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
recht op gegevenswissing en vergetelheid (artikel 17 AVG);
recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);
recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG);
recht op bezwaar (of verzet) (artikel 21 AVG);
recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming (artikel
22).

Hoe kun je een verzoek doen?
Als je een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, dan kun je een verzoek indienen bij het
dagelijks bestuur van de KCWF. Wie dat zijn, vind je op onze website. Alleen schriftelijke verzoeken
op verzoeken per e-mail worden in behandeling genomen. Stuur je verzoek met een toelichting per
email aan de secretaris van het bestuur: secretaris@kcwf.nl. Stuur een kopie van je identiteitsbewijs
mee. Maak in deze kopie je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Je krijgt zo snel mogelijk een reactie,
maar in ieder geval binnen vier weken.
Recht op informatie
Als je geïnformeerd wilt worden over de gegevensverwerking bij de KCWF, onderzoeken we op welke
wijze je het best geïnformeerd kunt worden. Dit kan schriftelijk, maar soms kan een persoonlijk
gesprek meer verhelderen dan een schriftelijke toelichting.
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Recht op inzage
Afhankelijk van je vraagstelling bepaalt het dagelijks bestuur op welke wijze de inzage gerealiseerd
wordt. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:
- verstrekken van papieren afschriften of een PDF bestand van de verwerking;
- ‘doorlopen’ van onze database (samen het systeem bekijken).
Recht op rectificatie
Als je aantoont dat we onjuiste gegevens van of over je hebben verwerkt, zullen we dit corrigeren
waar dit mogelijk is. Als bijvoorbeeld door technische omstandigheden een rectificatie ‘met
terugwerkende kracht’ niet mogelijk is, zullen we de verwerking in ieder geval zodanig corrigeren dat
over de juistheid van de gegevensverwerking geen verwarring kan bestaan. Als je rectificatie vraagt
van juiste gegevens, zullen we het verzoek (moeten) afwijzen. Mochten gegevens niet compleet zijn,
dan vullen we aan.
Recht op gegevenswissing en vergetelheid
Door de aard van de gegevensverwerking, de doelbinding, grondslag en bewaartermijnen zal hier een
‘maatwerkbeslissing’ genomen moeten worden. We zijn gehouden gegevens te bewaren met het oog
op het kunnen afleggen van verantwoording (bijvoorbeeld aan de fiscus). Bovendien verwerken we al
minimale gegevens. Onze verplichting kan daarom op jouw wens (moeten) prevaleren. Daarom
zullen we altijd nauwkeurig kijken hoe en waar we je tegenmoet kunnen komen (maatwerk dus).
Recht op beperking van de verwerking
Hier geldt hetzelfde als hiervoor.
Recht op dataportabiliteit
Bij KCWF zal ‘dataportabiliteit’ niet aan de orde zijn. Toelichting: ·Het recht op dataportabiliteit
houdt in dat betrokkenen:
De persoonsgegevens die ze aan de KCWF als verwerkingsverantwoordelijke hebben verstrekt,
in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat kunnen opvragen en ontvangen, om
deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te kunnen overdragen.
Hierbij gaat het alleen om digitale gegevens en niet om papieren stukken. Volgens de Autoriteit
Persoonsgegevens moeten de gegevens verstrekt worden in een vorm die het voor betrokkenen
makkelijk maakt om hun gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.
Dataportabiliteit zal bij KCWF niet - of niet snel - aan de orde (kunnen) zijn om de volgende redenen:
1e) de gegevens die je zelf aanlevert zijn al zo minimaal en basaal mogelijk;
2e) deze gegevensverwerking worden niet via een automatisch procedé verricht (d.w.z. je vult de
gegevens niet zelf in onze database in, maar je levert apart (digitale) documenten aan; het gaat dus
niet over digitale gegevens);
3e) de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke is technisch niet mogelijk.
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Recht op bezwaar (of verzet)
Je hebt het recht te vragen je persoonsgegevens niet meer te gebruiken als we je gegevens
gebruiken voor direct marketing. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je
persoonsgegevens om bijzondere persoonlijke redenen. In het laatste geval moet je goed kunnen
motiveren waarom jouw belang boven het verenigingsbelang gaat.
Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming
Bij KCWF komt (op dit moment) geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering niet voor.
Tot slot
Ook als een directe afwijzing van je verzoek op zijn plaats is (vanwege het noodzakelijke karakter van
de verwerking of een onjuist gebruik van het recht), zullen we altijd nagaan of en op welke wijze we
toch recht kunnen doen aan jouw wens. Iemand van het bestuur zal met je overleggen om na te gaan
waar precies ‘de pijn’ zit. Waar nodig leggen we uit hoe en waarom we persoonsgegevens verwerken
en voor welke doelen we de gegevens gebruiken. Inzicht en begrip voor de werkwijze kan mogelijk
de bezwaren wegnemen.
Datalek
Bij een datalek is sprake van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Of een
inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige
verwerking. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens,
een gestolen laptop of een inbraak in een databestand.
Als sprake is van een datalek, moeten we de ernst ervan vaststellen en beoordelen of we een
meldingsplicht hebben: ·
1e)

2e)

We moeten het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens melden, als het datalek “leidt tot
de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft
voor de bescherming van persoonsgegevens”. De ernst wordt onder meer bepaald door de
soort persoonsgegevens dat is gelekt.
We moeten het melden aan de betrokkene(n) als het datalek ” waarschijnlijk ongunstige
gevolgen zal hebben” voor hun persoonlijke levenssfeer.

Ook het achterwege laten van een melding kan de Autoriteit Persoonsgegevens een (hoge!) boete
opleggen. Daarom is het belangrijk dat we direct worden geïnformeerd als er sprake is van een
datalek. Vermoed je als lid of als vrijwilliger dat er persoonsgegevens in handen zijn gekomen van
derden, neem dan direct contact op met het bestuur van KCWF.
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