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Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Met de invoering van de AVG wordt de positie van mensen waarvan gegevens worden 
opgeslagen en verwerkt versterkt. Organisaties die met persoonsgegevens werken krijgen 
dan meer verplichtingen. Ook het Senioren Collectief werkt met persoonsgegevens en zal 
zich moeten confirmeren aan de wettelijke regels. 
 
Alhoewel nu al rekening wordt gehouden met privacy van gegevens wordt in dit document  
expliciet aangegeven met welke persoonsgegevens de stichting beschikt en op welke wijze 
met deze gegevens wordt omgegaan.  
De Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) verschaft 
informatie om een wettelijke inkadering van verwerking van persoonsgegevens mogelijk te 
maken t.a.v. het gebruik van die gegevens door het Senioren Collectief. Deze inkadering 
vormt de basis voor het beschrijven van maatregelen en procedures. 
De inhoud van het dit privacy protocol werd besproken en goedgekeurd in de bestuurs-
vergadering van 26 april 2018.  
 
  
Wettelijk kader t.a.v. verwerken van persoonsgegevens 
In de privacywetgeving staat dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer 
daartoe een grondslag aanwezig is. De grondslag waarop Senioren Collectief 
persoonsgegevens mag verwerken is ‘toestemming’ waarbij aan de volgende voorwaarden 
moet zijn voldaan:  
 
 vrijelijk gegeven u mag iemand niet onder druk zetten om toestemming te geven. 

Bijvoorbeeld door iemand te benadelen als hij of zij geen toestemming 
geeft. Let daarbij op machtsverhoudingen: een werknemer kan een 
vraag van zijn werkgever bijvoorbeeld moeilijk weigeren. 
 

 ondubbelzinnig er moet sprake zijn van een duidelijke actieve handeling. Bijvoorbeeld 
een (digitale) schriftelijke of een mondelinge verklaring. Het moet in elk 
geval volstrekt helder zijn dát er toestemming is verleend. U mag niet 
uit gaan van het principe ‘wie zwijgt, stemt toe’. Het gebruik van voor-
aangevinkte vakjes is dus niet toegestaan. 
 

 geïnformeerd u moet mensen informeren over: 
1) de identiteit van u als organisatie; 
2) het doel van elke verwerking waarvoor u toestemming vraagt; 
3) welke persoonsgegevens u verzamelt en gebruikt; 
4) het recht dat zij hebben om de toestemming weer in te trekken. U 
moet de informatie in een toegankelijke vorm aanbieden. Ook moet 
deze begrijpelijk zijn zodat iemand een weloverwogen keuze kan 
maken. Dat betekent dat u duidelijke en eenvoudige taal moet 
gebruiken. 
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 Specifiek 
 

- toestemming moet steeds gelden voor een specifieke verwerking en 
een specifiek doel. Indien u als organisatie bij de verwerking 
meerdere doeleinden heeft, dient u de betrokkene hierover te 
informeren en betrokkene voor elk doel afzonderlijk toestemming 
te vragen. Het doel mag niet gaandeweg veranderen. 

- Het moet voor mensen net zo makkelijk zijn om de toestemming 
weer in te trekken als dat het was om de toestemming te geven. 

- U moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming heeft 
verkregen. 

 

 
Onderscheiden gegevensverwerkingen bij het Senioren Collectief 
Binnen het Senioren Collectief worden de volgende persoonsgegevens verwerkingen 
onderscheiden:   
- Distribueren van De Kijker    
- Registreren van Vrienden  
- Administreren van vrijwilligers 
- Plaatsen van foto’s en videomateriaal in o.a. De Kijker en op de website. 
 
Voor al deze verwerkingen geldt dat de betrokken personen toestemming geven voor het 
gebruik van gegevens voor het specifieke doel waarvoor deze persoonsgegevens worden 
vastgelegd.  
 
 
 
Privacy van de persoonsgegevens. 
Het Senioren Collectief ziet erop toe dat géén van de vastgelegde gegevens worden verstrekt 
aan personen en organisaties die niet betrokken zijn bij de uitvoering van haar taken en 
activiteiten.   
Foto’s en videomateriaal worden alleen gebruikt indien betrokken personen geen bezwaar 
maken tegen publicaties. Bij elektronische berichtgeving worden e-mails verzonden als BCC 
om te vermijden dat kennisgenomen kan worden van emailadressen van personen die bij 
het Senioren Collectief betrokken of actief zijn. 
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Overzicht van het registeren en gebruiken van persoonsgegevens 
 

A. Registratie  
 

Van de onderscheiden verwerking van persoonsgegevens worden de navolgende 
gegevens geregistreerd: 
 

 
 

Beheer van de gegevens: 
- Het actualiseren van de bezorglijst is belegd bij een van de bestuursleden  
- De vriendenlijst wordt i.v.m. betalingen onderhouden door de penningmeester 
- De vrijwilligerslijst wordt onderhouden door de voorzitter 
 
De persoonsgegevens m.b.t. alle verwerkingen worden via het secretariaat beveiligd 
voor datacontinuïteit.  

 
B. Distributie 

Het Senioren Collectief maakt alleen gebruik van de vastgelegde gegevens om de 
hierna vermelde activiteiten te kunnen uitvoeren. Buiten deze activiteiten worden 
geen gegevens naar buiten gebracht. In geval van berichtgeving via email naar 
vrijwilligers en/of lezers van De Kijker zal verzending van email zodanig geschieden 
dat geadresseerden geen kennis kunnen nemen van andere mede geadresseerden.  
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Bezorglijst distributie: t.b.v. bezorging van De Kijker door vrijwilligers aan het  

Lezerspubliek 
 

Vriendenlijst fitness  periodieke verstrekking van gegevens aan Günther’s 
Fitness door de penningmeester van vrienden die  
€ 20,00 of meer doneerden 
 

Vriendenlijst keuringen periodieke verstrekking van gegevens door de  
Penningmeester aan de coördinator Rijbewijskeuringen 
van Vrienden die doneerden 
  

e-Mail    samenstellen van emaillijsten door het secretariaat voor 
verzending van berichten (altijd via BCC – blind copy) 
 

Bankincasso   samenstellen van incasso-opdrachten bij vrienden die  
daartoe een machtiging verstrekten 
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Rechten van lezers, vrienden, vrijwilligers 
Lezers van De Kijker, Vrienden van de Stichting die als donateur een machtiging afgeven en  
vrijwilligers die zich aanbieden om de Stichting te ondersteunen met activiteiten doen dat 
allen op eigen initiatief en uit vrije wil. De gegevens die daarbij worden gevraagd, worden 
vrijwillig gegeven om deelname mogelijk te maken. 
 
Het Senioren Collectief respecteert dat op elk moment een lezer, vriend of vrijwilliger het 
recht heeft om zich uit te schrijven als lezer, de afgegeven incassomachtiging in te trekken of 
aan te geven niet meer als vrijwilliger actief te willen blijven.  
 
Tevens kunnen lezers, vrijwilligers en vrienden aangeven geen prijs te stellen op het 
toezenden van e-mail ingeval van b.v. een promotie van een activiteit.    
 
Uitschrijving van lezers en vrijwilligers alsmede blokkeren van e-mailing wordt 
gecoördineerd via het secretariaat en behandelen van ingetrokken incassomachtigingen 
verloopt via de penningmeester.      
De bewaartermijn van gegevens na uitschrijving en intrekking incassomachtiging is maximaal 
één jaar. 
 


