
Dataregister Dataregister Dataregister Dataregister     
 

Groep van personen Groep van personen Groep van personen Groep van personen 

waarvan waarvan waarvan waarvan 

persoonsgegevens persoonsgegevens persoonsgegevens persoonsgegevens 

worden verwerkt worden verwerkt worden verwerkt worden verwerkt 

door de vereniging door de vereniging door de vereniging door de vereniging     

    

x Effectieve Leden (VZW)  Sponsors // schenkers 

 Werkende leden (vzw)  Sympathisanten 

x Toegetreden leden (vzw)  Leveranciers 

 Vrijwilligers  Websitegebruikers 

x Bestuurders  Abonnees 

 Deelnemers activiteiten  … 

Rechtsgrond Rechtsgrond Rechtsgrond Rechtsgrond  

Noodzakelijkheid 

- Contract 

- Wet/reglement 

- Gerechtvaardigde belangen 

- Vitale belangen 

Toestemming 

- Publiceren van foto’s 

- Delen van persoonsgegevens met andere leden 

 

Welke Welke Welke Welke 

persoonsgegevens?persoonsgegevens?persoonsgegevens?persoonsgegevens?    

    

x Naam x Burgerlijke stand 

x Adres x Nationaliteit 

x E-mailadres x Medisch attest (69+) 

x Telefoonnummer x Betaalgegevens 

x GSM x Verrichte uren vrijwilligerswerk 

x Geboortedatum   

    

Waar worden de Waar worden de Waar worden de Waar worden de 

persoonsgegevens persoonsgegevens persoonsgegevens persoonsgegevens 

bewaard? bewaard? bewaard? bewaard?     

x Op papier 

x Op een computer die zich niet in de verenigingslokalen bevindt 

x In een mailbox 

x In een Cloud service: Onedrive, Google Drive 

  

Hoe lang worden de Hoe lang worden de Hoe lang worden de Hoe lang worden de 

persoonsgegevens persoonsgegevens persoonsgegevens persoonsgegevens 

bewaard? bewaard? bewaard? bewaard?     

    

 Tot 3 jaar na beëindigen lidmaatschap 

Wie heeft toegang Wie heeft toegang Wie heeft toegang Wie heeft toegang 

tot de tot de tot de tot de 

persoonsgegevens?persoonsgegevens?persoonsgegevens?persoonsgegevens?    

    

x Voorzitter/secretaris/… 

x Bestuurders 

  

Worden de Worden de Worden de Worden de 

persoonsgegevens persoonsgegevens persoonsgegevens persoonsgegevens 

beschermd of beschermd of beschermd of beschermd of 

beveiligd?beveiligd?beveiligd?beveiligd?    

    

x Gebruikte systemen zijn voorzien van paswoord en login 

x Bestuurders en medewerkers worden regelmatig geïnformeerd over 

privacy 

x Er zijn afspraken inzake geheimhouding in de vereniging 

  

Waarvoor worden Waarvoor worden Waarvoor worden Waarvoor worden 

de persoonsde persoonsde persoonsde persoons----

gegevens juist gegevens juist gegevens juist gegevens juist 

gebruikt?gebruikt?gebruikt?gebruikt?    

    

x Ledenadministratie 

x Verzekering 

x Informeren (uitnodigingen, infoblad, nieuwsbrief,…) 

x Boekhouding 

x Wettelijke verplichtingen (bv rond leden, vrijwilligers,…) 

  

Worden de Worden de Worden de Worden de 

persoonsgegevens persoonsgegevens persoonsgegevens persoonsgegevens 

doorgegeven?doorgegeven?doorgegeven?doorgegeven?    

    

x Koepelvereniging 

x Verzekeraar 


