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Algemeen 
 

Inleiding 
Deze verordening is opgesteld voor de dorpsvereniging Rondom de Plassen. Hierna afgekort 

als RodP. 

 

Bewerkerschap 
De aangestelde bewerker binnen RodP is René Spaans. 

 

Onderbouwing afwezigheid FG 
RodP voldoet niet aan de criteria voor het aanstellen van een Functionaris  

gegevensbescherming (FG) te weten;  

a. RodP is geen overheidsinstantie of overheidsorgaan. 

b. RodP verwerkt geen bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens op grote 

schaal en is dit niet een kernactiviteit van onze organisatie. 

c. RodP doet niet op grote schaal aan regelmatige of stelselmatige observatie van 

betrokkenen en dit is geen kernactiviteit. 

 

Register van verwerkingsactiviteiten 
RodP is niet verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden omdat de 

organisatie voldoet aan de criteria die daarvoor gelden te weten: 

a. RodP telt geen 250 of meer medewerkers. 

b. RodP verwerkt geen persoonsgegevens waarvan de verwerking incidenteel is. 

c. RodP verwerkt geen persoonsgegevens die een risico inhouden voor de rechten en 

vrijheden van de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. 

d. RodP verwerkt geen persoonsgegevens die vallen onder de categorie bijzondere 

persoonsgegevens (zoals gegevens over godsdienst, gezondheid en politieke voorkeur) 

of strafrechtelijke persoonsgegevens. 

 

 

Grondslag persoonsgegevens verwerken 
 

Grondslag 'Toestemming' verzoeken via online webformulier, email of 

telefonisch. 
Om geldige toestemming aan te tonen, kunnen wij laten zien op basis van welke informatie de 

betrokken personen de toestemming hebben gegeven.  

 

Bij inschrijving van een nieuw lid, kan men aangeven dat men toestemming geeft voor 

verwerking van persoonsgegevens. Hierbij wordt specifiek verwezen naar bijgevoegd 

document “privacy verklaring ”. In dit document staat vermeld op welke manier en hoe lang 

wij de persoonsgegevens opslaan en bewaren.  

Zonder deze toestemming kan met niet worden opgenomen in de ledenadministratie en dus 

geen lid worden. 
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Op de website kan men aangeven automatisch een melding via mail te ontvangen in geval een 

nieuw bericht op de website wordt geplaatst. Ook hierbij geeft men expiciet toestemming van 

persoonsgegevens. 

 

Verwerkingsregister 
Persoonsgegevens worden geregistreerd in de volgende registers 

 

Applicatie Persoonsgegevens Toelichting 

Ledenadministratie • Naam 

• Adres 

• e-mail 

• Telefoonnummer 

• Bankrekeningnummer 

 

Dropbox • Naam 

• Adres 

• e-mail 

• Telefoonnummer 

• Bankrekeningnummer 

Dit betreft een versleutelde 

back-up van de 

ledenadministratie. 

Website (WordPress) • Naam 

• E-mail 

Ten behoeve van 

abonnement op  

mailberichten bij neiuwe 

berichten op de website 

 

 

Verklaringen 
 

Privacy verklaring 
Privacy verklaring staat op de privacypagina op de website: 

https://www.rondomdeplassen.nl/privacybeleid/ 

 

Document privacy verklaring 
Het document “Privacy verklaring RodP” staat op de beveiligde server van RodP. 

 

 

Beveiliging 
Technische beveiliging 
René Spaans is aangesteld als informatiebeveiliger. In deze hoedanigheid zal hij 

verantwoordelijk zijn voor nakomen en bijstellen van onderstaande beveilingsmaatregelen: 

 

• RodP heeft de ledenadministratie opgeslagen op een specifiek daarvoor bestemde 

laptop. Deze laptop is beveiligd met een wachtwoord, dat alleen bekend is bij 

bestuursleden waarvoor dit noodzakelijk is. 



Dorpsraad “Rondom de Plassen” 

Opgericht : 24 augustus 2011           Website:www.rondomdeplassen.nl 

Secretariaat : Kerkpad 33, 2461 TJ Papenveer  

E-mail : secretariaat@rondomdeplassen.nl 

4 / 4 

 

 

• Van de gegevens van de ledenadministratie wordt na bewerking automatisch een 

back-up gemaakt. 

• Deze back-up wordt versleuteld opgeslagen op Dropbox. 

• Elke back-up is een nieuwe versie. 

• De website is beveilgd door gebruik te maken van het HTTPS-protocol. Hierdoor 

worden persoonsgegevens versleuteld gebruikt. 

 

Bestuursleden die met persoonsgegevens werken: 

• Zetten geen persoonsgegevens lokaal op hun laptops/PC. 

• Zijn verplicht om laptops/PC te beveiligen met een password. 

• Zijn verplicht om beschikbare updates te installeren. 

• Zijn verplicht een virusscanner op hun laptop/PC te installeren. 

• Indien er gewerkt wordt op openbare locaties wordt er verbinding gemaakt via eigen, 

mobiele hotspots.  

 

 

Organisatorische beveiliging 
Om het beveiligingsbewustzijn te bevorderen bij bestaande en nieuwe bestuursleden en 

werkgroep- en projectleden wordt dit document jaarlijks besproken tijdens de algemene 

ledenvergadering. 

 

Websitebeveiliging  
De website maakt gebruik van het HTTPS-protocol. 

De website maakt geen gebruik van cookies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


