
 
Richtlijn ‘Het werken met persoonsgegevens’  
 
De AAAMRE-bestuursleden en bestuurssecretariaat werken met persoonsgegevens; we 
administreren in het licht van de doelstelling van de vereniging gegevens van leden. De nieuwe 
Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG die in werking treedt per 25 mei 2018 zorgt 
onder meer voor de versterking en uitbreiding in de uitoefening van privacy rechten en legt 
organisaties in dat kader meer verantwoordelijkheden op. In het kort moeten we (nog meer) 
vertrouwelijk, secuur en transparant met persoonsgegevens te werk gaan. Vanwege deze wettelijke 
verplichting om vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan en alleen te gebruiken voor het 
doel waarvoor ze zijn verzameld, is een richtlijn opgesteld waaraan ieder AAAMRE-bestuurslid zich 
dient te houden. 
 
Aanwijzingen m.b.t. het gebruik van persoonsgegevens  

1. Telefonisch wordt geen informatie over personen verstrekt.  

2. Het schriftelijk – digitaal als op papier - verwerken en gebruiken van persoonsgegevens 
wordt gedaan met uiterste oplettendheid en vertrouwelijkheid. 

3. Het gebruik van foto’s bij activiteiten en/of van opnames kan slechts na toestemming van 
alle personen. 

4. Het gebruik van persoonsgegevens voor mailingen kan alleen plaatsvinden na uitdrukkelijke 
toestemming van de leden. 

 
Ad 1.  
We geven telefonisch géén informatie over leden, tenzij het zeker is dat het lid zelf betreft. Anderen 
dan het lid wordt informatie onthouden vanwege privacy-gevoeligheid.  
Bijvoorbeeld: als een werkgever, een recruitmentbureau of iemand anders dan het lid contact met 
ons opneemt met de vraag of een diploma of certificaat is behaald, dan geven we aan dat we deze 
informatie niet geven tenzij er toestemming is van het betreffende lid. Deze toestemming moet 
eerst door het lid digitaal zijn aangeleverd. Blijf in alle gevallen oplettend! Is de toestemming 
daadwerkelijk van het lid en is het echt het lid aan de telefoon? Het lid kan zelf de gegevens inzien 
en bewerken op de website. 
 
Ad 2.  
Binnen het bestuur van de AAAMRE:  
Schriftelijke informatie met persoonsgegevens vinden we terug in ledenadministratie. 
De gegevens van bestuursleden van de AAAMRE worden digitaal opgeslagen in de beveiligde 
AAAMRE google.drive omgeving en is slechts toegankelijk voor bestuursleden. Indien bestuursleden 
uit hun functie treden dan zal de informatie worden verwijderd. De secretaris is verantwoordelijk 
voor het beheer van deze map. 
De AAAMRE kiest ervoor om de ledenadministratie voor leden toegankelijk te houden, omdat dit de 
verbinding tussen de leden bevorderd. Vanwege de algemene toegankelijkheid zijn wel regels 
opgesteld, waaraan ieder AAAMRE-bestuurslid moet voldoen:  

● Laat geen belangrijke informatie (papier/usb) onbeheerd achter;  
 
  



● Scherm de ledenadministratie zoveel mogelijk af, zodat een onbevoegde er geen toegang 
toe of zicht op heeft.  

● Voorkom dat data op je persoonlijke computer/ laptop komen te staan.  

● Houd wachtwoorden geheim.  

● Bewaar geen (mails met) persoonsgegevens in je aaamre mailbox, sla de gegevens direct op 
in het ledendossier en in het verwerkingsregister.  

● Berg gevoelige geprinte informatie veilig op in een af te sluiten kast.  

● Gooi gevoelige geprinte informatie alleen weg in de afgesloten papierbak.  

● Voor aanmelding bij de KvK is het noodzakelijk een identiteitsbewijs te sturen. Vermeld als 
bestuurslid op het kopie van het identiteitsbewijs dat dit alleen het doel heeft de inschrijving 
bij de KvK en de datum. Het kopie van het identiteitsbewijs wordt opgeslagen in de map: 
secretaris/ KvK en zal worden verwijderd zodra het bestuurslid aftreedt. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de secretaris van de vereniging. 

Buiten de AAAMRE:  
● Vermijd het raadplegen of delen van persoonsgegevens via communicatiekanalen die geen 

vertrouwelijkheid garanderen, zoals internet e-mail en openbare Wifi netwerken. 

● De ASRE wisselt alleen gegevens uit met partijen waarmee een verwerkingsovereenkomst is 
afgesloten. Zie I:\DOK\Organisatie\AVG\Verwerkersovereenkomsten.  

 
Ad 3.  
Foto’s en/of opnames van colleges worden slechts na toestemming door de personen op beeld 
gebruikt. Denk hierbij ook aan uitingen op de website, Masterclass en Social Media. Voorwaarde bij 
deelneming aan activiteiten van de AAAMRE is dat toestemming is gegeven door leden voor het 
gebruik van foto’s en/of opnames. Bij aanmelding van de activiteit wordt goedkeuring gevraagd.  
 

Ad 4.  
De secretaris ondersteund door het secretariaat zorgt voor en archiveert de toestemming voor het 
gebruik van de persoonsgegevens in het verwerkingsregister. Slechts na goedkeuring kunnen de 
gegevens voor social media en mailingen worden gebruikt. 
 

 

 


