NOTITIE Inzake de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke vanaf 25
mei 2018 van kracht is
Protocol beveiliging persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door ons structureel gebruikt bij de ledenadministratie, bij het
automatisch incasseren van vriendenbijdragen en bij het leveren van adressen aan de drukker
van het Bulletin. De drukker heeft schriftelijk bevestigd dat hij het adressenbestand na gebruik
direct vernietigd.
Voor ledenadministratie maken we gebruik van het Excel programma. In dit programma
worden opgenomen de naam, het adres, betaalde bijdrage, bankrekeningnummer en het
mailadres. Uit de ledenadministratie worden een tweetal programma’s gevoed.
Op de eerste plaats het Ibanc pakket. In dit pakket wordt de automatische incasso van
vriendenbijdrage verwerkt. De volgende gegevens zijn opgenomen:
• Naam en adres
• Bankrekeningnummer
• Bedrag te innen
Het betreft een vast bestand van bovenstaande gegevens welke jaarlijks gemuteerd worden.
Op de tweede plaats worden de mailadressen in een apart bestand in Mozilla Thunderbird
bijgehouden.
De penningmeester beheert de persoonsgegevens, voert ze in het systeem op zijn eigen pc en
is de binnen het bestuur verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens. Zelf
moet hij natuurlijk de apparatuur en de software waarmee hij werkt zo goed mogelijk
beveiligen en op peil houden. Daartoe hanteert hij een gebruikersnaam en een wachtwoord
bij toegang tot de bestanden. Periodiek worden er back-ups van de persoonsgegevens
aangemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
De gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Binnen twee jaar na
uitschrijving zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.
Sociale media. Het museum heeft een Facebook- pagina. Wij gaan ervan uit dat deze
organisatie prudent met de door ons ingebrachte gegevens omgaat.
Inbreuk op de beveiliging moet gemeld worden bij bijvoorbeeld het kwijtraken van een USBstick, de diefstal van een laptop of een inbraak door een hacker, waarbij persoonsgegevens
zijn gelekt en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens redelijkerwijs niet uit te
sluiten is. Ook het kwijtraken van persoonsgegevens op papier kan een inbreuk zijn. De
penningmeester bepaalt of het incident gemeld dient te worden aan de Autoriteit
Persoonsgegevens en meldt het incident altijd aan de voorzitter.
Wanneer er gemeld wordt aan de Autoriteit Persoonsgegevens, zullen we ook de betrokken
leden of betrokkenen informeren.

Het is verstandig om elk geval van inbreuk op de beveiliging binnen het bestuur te evalueren.
In het volgende Bulletin (nr. 55) zullen we de vrienden van het museum informeren welke
gegevens we vastleggen.
Vastgesteld bestuursvergadering 16 mei 2018

