AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
Veiligheidswaarborgen op grond van de AVG om kwetsbaarheden en
gegevensinbreuken te voorkomen.
Een oude regel zonder verplichtingen, die nu vanaf 25 mei 2018
uitgebreid wordt met een controlebeleid.
De bedoeling van deze nieuwe regel is dat we omschrijven van wie er
persoonlijke gegevens aanwezig zijn, waar we deze gegevens opgeruimd
hebben, waarom we deze gegevens in bezit hebben en wanneer wij deze
gegevens weer verwijderen..
Verder, als er misbruikt van het gebruik van deze gegevensbescherming
gemaakt wordt, moet dit gemeld worden aan de autoriteit
persoonsgegevens.
Zo is het geregeld bij Wereldwinkel Velp
Van wie heeft de Wereldwinkel persoonsgegevens:
1, Klanten die e-mail adressen aan ons doorgegeven hebben om de
nieuwsbrief te ontvangen. De klant kan zich zelf via het internetadres
afmelden.
Klanten die niet contant maar via een factuur betalen.
2, Bedrijven waar we zaken mee doen.
3, Vrijwilligers: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadressen.
Gegevens van klanten, bedrijven en vrijwilligers worden nooit langer
bewaard dan nodig is. Zodra we geen samenwerking meer hebben met
deze klanten, bedrijven en vrijwilligers worden de gegevens uit het
systeem verwijderd. Indien nodig houden we rekening met de
belastingdienst.
Waar bewaren we deze gegevens:
1, klanten die via factuur betalen: in het boekhoudprogramma en klanten
die de nieuwsbrief krijgen: via facebook, deze klanten kunnen zichzelf
afmelden.
2, bedrijven : in het boekhoudprogramma.
3, vrijwilligers: in de vrijwilligersmap en op de computer in het kantoor
van de wereldwinkel en alle vrijwilligers hebben een lijst thuis.
Verder hebben we een cloud. De cloud wordt alleen gebruikt om
verslagen op te zetten en ander interessante mededelingen voor en
door het bestuur. Hier wordt hooguit met voornamen gewerkt en niet
met de volledige adresgegevens.
We verstrekken geen gegevens van vrijwilligers, klanten of bedrijven aan
derden. De enige uitzondering is hier, dat we de namen en geboortedata
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aan Reaal hebben doorgegeven van de vrijwilligers die ouder dan 75 jaar
zijn, ivm de AVB.
Nuttig voor iedereen:
Bij de beoordeling van de gegevensbeveiligingsrisico’s dient aandacht te
worden besteed aan risico’s die zich voordoen bij
persoonsgegevensverwerking, zoals de vernietiging, het verlies, de
wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang
tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens,
hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, hetgeen met name tot
lichamelijke, materiële of immateriële schade kan leiden.
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