
Algemene verordening gegevensbescherming. (AVG) 

t.b.v. SHZ 

INLEIDING  
 
Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing in de hele Europese Unie 
(EU). De eerdere “Wet bescherming persoonsgegevens” (Wbp) geldt 
dan niet meer. 

De nieuwe wet AVG is een veel omvattende wet die vooral uw 
persoonsgegevens beter beschermt en u meer rechten geeft op 
controle van uw gegevens bij bedrijven, (digitale) winkels, clubs of 
verenigingen. U heeft het recht om altijd uw gegevens op te vragen, 
welke gegevens worden gebruikt en om te weten wat er met uw 
gegevens wordt gedaan. Verder heeft u het recht om uw gegevens te wijzigen en te laten 
verwijderen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de “Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP)” als u denkt dat er niet goed wordt omgegaan met uw gegevens. De AP is verplicht deze klacht 
in behandeling te nemen. 

SHZ moet ook voldoen aan deze AVG. 

Ten eerste is dat de gegevens, die wij al van u hebben ontvangen toen u lid werd van SHZ, passen in 
de algemene regel. Als u lid wordt van een club of vereniging weet u dat er gegevens van u worden 
opgeslagen. Dus wij hoeven u niet opnieuw om toestemming te vragen. Wat wij wel moeten doen 
vanuit de nieuwe wet is een “Privacy Verklaring” schrijven waarin het “waarom” slaan wij “welke” 
gegevens op, “waarvoor” slaan wij bepaalde gegevens op en “hoe lang” worden gegevens bewaard 
bij opzegging of overlijden. Ook moeten wij daarin aangeven “waar” wij de gegevens van u hebben 
opgeslagen en “hoe” deze gegevens zijn beveiligd. 

In de “Privacy Verklaring” zult u kunnen lezen welke gegevens SHZ opslaat en hoe wij daarmee om 
gaan. Dit document kunt u lezen op onze website onder menu Bestuur/documenten SHZ. 
Als u het document “privacy protocol” wilt ontvangen omdat u geen internet heeft kunt een verzoek 
doen via onze ledenadministratie:  ledenadmin@sv-hz.nl of een schriftelijk verzoek per brief. 

Toestemming nodig als onderdeel van het AVG. 
Waar wij wel toestemming voor nodig hebben is het volgende; 

 voor het plaatsen van uw gegevens (naam telefoonnummer en e-mailadres) bijvoorbeeld bij  
activiteiten van begeleiders(sters) in ons Nieuwsblad, website en facebookpagina. 

 Voor het plaatsen van foto’s waar u op staat voor ons Nieuwsblad, website en facebookpagina. 

 
Wij hebben daarvoor een “TOESTEMMINGSFORMULIER AVG” gemaakt. U vindt deze op de balie in 
de Krim en op de website. Als u bijvoorbeeld begeleider(ster) bent of u weet dat er foto’s op onze 
website/ facebook  staan, neem dan zo’n formulier mee en vul dat in. Stuur deze ingevuld t.a.v. de 
ledenadministratie, Eugénie Prévinaireweg 63, 2151BB Nieuw-Vennep 

 


