Bescherming Persoonsgegevens (AVG)
Vanaf vrijdag 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG),
ook wel 'de nieuwe privacywet' genoemd. Dit is ook voor POPS-NL belangrijk want we
beheren persoonsgegevens waarop AVG van toepassing is.
Graag vertellen we je hier wat AVG voor POPS-NL en voor jou als lid of aankomend lid van
POPS-NL betekent.
AVG volgt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op. Met AVG gelden in de hele Europese Unie
dezelfde regels (door EU GPDR genoemd). Het versterkt privacyrechten, geeft organisaties meer
verantwoordelijkheid voor beheer en verwerking van persoonsgegevens en geeft grote bevoegdheden aan
Europese toezichthouders. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezichthouder.
POPS-NL was al zorgvuldig met beheer en gebruik van persoonsgegevens. We willen voldoen aan de
gestelde wettelijke eisen, dus ook aan die van AVG.
De AVG richt zich in essentie op twee onderwerpen die voor POPS-NL en personen van wie we gegevens
bewaren en gebruiken belangrijk is:
1. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens door organisaties:
a.

niet meer persoonsgegevens bewaren dan nodig,

b. persoonsgegevens goed beschermd bewaren,
c.

persoonsgegevens alleen toegankelijk voor wie er toe gemachtigd is,

d. persoonsgegevens alleen delen met andere personen of organisaties als dat nodig is en vooraf is
vastgelegd.
2. Personen van wie gegevens worden bewaard en gebruikt informeren:
a.

welke persoonsgegevens waarvoor gebruikt worden

b. wie er toegang heeft tot persoonsgegevens en met wie ze waarvoor worden gedeeld
c.

hoe zij hun persoonsgegevens kunnen inzien, aanpassen en laten verwijderen

Wat betekent dit in de praktijk?
POPS-NL stelt een privacyverklaring op die op de website van POPS-NL wordt gepubliceerd. Aan ieder
lid, donateur en aankomend lid zal gevraagd worden die te lezen en er dan mee in te stemmen. Door die
goed te lezen weet je hoe POPS-NL met jouw persoonsgegevens omgaat en wat jouw rechten zijn. Nieuwe
leden zal dit gevraagd worden bij aanmelden als lid. Aan bestaande leden zal bij aanmelding voor een
POPS-NL wedstrijd worden gevraagd met de privacyverklaring in te stemmen. Wie lid is en zich niet

inschrijft voor een POPS-NL wedstrijd zal apart om instemming worden gevraagd. Bij vertrek als lid of
donateur zullen we je vragen of een deel van de gegevens bewaard mag blijven voor bijvoorbeeld een
reünie. Bij overlijden van een lid mogen de persoonsgegevens niet in een oud-ledenoverzicht worden
bewaard.
We zullen ook andere personen, bedrijven en organisaties die gegevens met POPS-NL uitwisselen indien
nodig op deze privacyverklaring wijzen en vragen er mee in te stemmen.
POPS-NL heeft een verantwoordingsplicht hoe zij met persoonsgegevens omgaat. Voor leden betekent
AVG dat zij verantwoordelijk zijn dat de persoonsgegevens die POPS-NL van hen heeft correct zijn. Zodra
er wijzigingen plaatsvinden in persoonlijke gegevens dienen die per email secretarypopsnl@outlook.com
of schriftelijk via het postadres van de secretaris aan de Ledenadministratie van POPS-NL te worden
doorgegeven.
POPS-NL, zoals bestuur en vrijwilligers, moet zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.
De geregistreerde personen zijn verantwoordelijk dat hun persoonsgegevens actueel en correct zijn.
Samen zijn we zo verantwoordelijk dat het beheer en gebruik van persoonsgegevens door POPS-NL
kan voldoen aan de eisen van AVG.
Welke gegevens bewaart POPS-NL van haar leden en degenen die vanuit een andere vereniging zich
bij ons inschrijven?
POPS-NL bewaart gegevens van haar leden, zoals:
a.

Roepnaam,

b. Voorletters,
c.

Achternaam,

d. Adres,
e.

Postcode,

f.

Plaats,

g. Telefoonnummer privé,
h. Telefoonnummer mobiel,
i.

E-mail adres,

j.

Geboortedatum,

k. Hoogst brevet + datum afgifte,
l.

K.N.V.v.L. lidmaatschapsnummer,

m. Tevens lid van Paraclub,
Dit worden 'Gewone persoonsgegevens' genoemd. De 'Bijzondere persoonsgegevens', zoals etnische
afkomst, politieke of religieuze voorkeur, gezondheidsgegevens, strafrechtelijk verleden of kopie van

paspoort hebben wij niet in onze administratie. Ook hebben we geen 'Strafrechtelijke persoonsgegevens' in
onze administratie. Wat we niet nodig hebben aan informatie hebben we niet in onze administratie.
Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens?
Alleen het Dagelijks Bestuur van POPS-NL heeft samen met vrijwilligers die Website en Nieuwsbrief
beheren, toegang tot persoonsgegevens. Er zijn er op dit moment geen vrijwilligers. Als er in de toekomst
vrijwilligers taken vervullen die nu door het bestuur gedaan worden zullen zij een
Geheimhoudingsverklaring moeten tekenen om deze gegevens te mogen gebruiken voor hun werk als
vrijwilliger van POPS-NL. Die geheimhoudingsverklaring zal in dat geval op de website van POPS-NL
worden gepubliceerd.
Met wie worden persoonsgegevens van de administratie van POPS-NL gedeeld?
POPS-NL deelt zijn persoonsgegevens alleen met de KNVvL en onze administratie en website is
opgeslagen in dataopslag van STRATO A.G. .
Als POPS-NL zijn we lid van de KNVvL. Alle actieve leden van POPS-NL zijn ook geregistreerd bij de
KVVvL. Daarmee wordt o.a. parachutespringen in Nederland gepromoot en worden de belangen van
sportparachute springers bij publiek en overheid onder de aandacht gebracht. Het is niet nodig dat wij als
POPS-NL een verwerkersovereenkomst met de KNVvL sluiten..

Kan ik nu al te weten komen welke gegevens van me worden bewaard?
Via het secretariaat secretarypopsnl@outlook.com kun je opvragen welke gegevens er in de
ledenadministratie van POPS-NL staan. Als er fouten in persoonsgegevens vermeld staan heb je
natuurlijk recht op het aanpassen daarvan. Stuur een bericht naar secretarypopsnl@outlook.com
Wat betekent AVG voor foto's van leden en andere personen op de website?
Het is niet eenvoudig van iedereen in de administratie bij te houden wie wel niet op een foto wil staan. Ook
is de redacteur van een nieuwsbericht voor de website of Nieuwsbrief niet altijd bekend wie op de foto
staat.
POPS-NL gebruikt alleen foto's als informatievoorziening als we berichten over onze vereniging
publiceren. Van wedstrijden en bijeenkomsten foto's publiceren kan dus wel. De webmaster van de website
en de redacteuren van de Nieuwsbrief weten goed dat verkeerd gebruik voorkomen moet worden.
Het doel, leden van POPS-NL informeren staat voorop. Met deze aanpak zullen we foto's publiceren op de
website en in de Nieuwsbrief.
Het kan natuurlijk zijn dat je een foto van jezelf op de website ziet staan en je dat onprettig vindt. Neem
dan contact op met de beheerder van de website via het contactformulier op de website.
Vermeldt met een weblink duidelijk welke foto je bedoelt, zodat de webmaster weet welke foto aangepast
moet worden.

Kan ik POPS-NL vragen al mijn gegevens te verwijderen?
POPS-NL bewaart niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is om je als lid van POPS-NL te kunnen
laten springen en om je via “Van de webmaster” op de website op de hoogte te houden. Dus die gegevens
vragen te verwijderen betekent dat je geen lid meer kunt zijn van POPS-NL.

Als je geen lid meer wilt zijn van POPS-NL zullen we je vragen of we een deel van je gegevens mogen
bewaren voor bijvoorbeeld een reünie. Als je alle gegevens verwijderd wilt hebben zullen we dat doen. Je
hebt zoals dat heet namelijk 'recht op vergetelheid'.

Heb je vragen over AVG bij POPS-NL? Stuur een bericht aan secretarypopsnl@outlook.com

