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Protocol persoonsgegevens studievereniging Perikles 
*verwijzingen in dit protocol zijn altijd naar de AVG tenzij anders aangegeven.  

Inleiding 
De leden van Perikles van wie persoonsgegevens worden vastgelegd moeten erop kunnen 

vertrouwen dat studievereniging Perikles zorgvuldig met deze gegevens om gaat en deze 

alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd. Dit protocol heeft 

als doel om eenieder die namens studievereniging Perikles met persoonsgegevens van 

leden werkt, bewust te maken van en inzicht te geven in de regels omtrent ver- en 

bewerken van persoonsgegevens. Deze regels volgen uit de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Door ondertekening van dit protocol verklaar je bekend te zijn met 

de onderstaande regelgeving en dat je ernaar zult handelen. Indien er in strijd met dit 

protocol wordt gehandeld, kan het bestuur van studievereniging Perikles (statutaire) 

maatregelen treffen. 

Geheimhoudingsplicht  
Door uw functie heeft u toegang tot persoonsgegevens van leden. In het Privacy Statement 

van studievereniging Perikles is geregeld dat u zorgvuldig dient om te gaan met deze 

persoonsgegevens. Geheimhouding van deze gegevens valt onder deze zorgvuldigheid. 

Alleen de wet kan je tot mededeling van de gegevens verplichten. U bent verplicht om 

altijd na te gaan op welke grond je tot deze mededeling verplicht wordt. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming  
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de werkwijze met 

persoonsgegevens voor een groot deel geregeld. Zo staat in deze wet dat het verzamelen 

van persoonsgegevens mag als vooraf uitdrukkelijke toestemming is gegeven (Art. 6 lid 1 

sub a) en daarbij wordt vermeld voor welke doeleinden deze worden verzameld (Art. 5 lid 

1). Vaststelling van de doeleinden wordt gedaan door het bestuur. De secretaris van het 

bestuur is de verantwoordelijke die zal zorgdragen dat de doeleinden verenigbaar zijn met 

de grondslagen.  

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Dit gebeurt door middel van het opstellen van regels over de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen waarvan persoonsgegevens 

worden verwerkt. De verwerking kan ook op een geautomatiseerde wijze plaatsvinden. 

Datalek 
Wanneer er iets misgaat met de bescherming van de persoonsgegevens is het belangrijk 

dat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt en hersteld. De secretaris van het bestuur 

zal de schade zo veel mogelijk beperken en herstellen. Het is daarom erg belangrijk om zo 

snel mogelijk de secretaris in te lichten bij (het vermoeden van) een ‘datalek’ 

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijzigen of vrijkomen van 

persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is van de organisatie. 

Ledengegevens 
U bent werkzaam met persoonsgegevens van leden. Studievereniging Perikles vertrouwt 

erop dat deze gegevens zorgvuldig door u worden verwerkt. Er wordt daarom van u 

verwacht dat u de volgende regels zal naleven:  

• Bekijken en/of wijzigen van individuele ledengegevens kan alleen bij uitdrukkelijke 

toestemming. Daarvoor dien je met zekerheid vast te stellen dat je het lid die 

toestemming geeft hebt geïdentificeerd.  



• Alleen na identificatie van het lid kan op verzoek van het lid overdracht van 

persoonsgegevens plaatsvinden naar een interne verwerker.  

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het protocol 

persoonsgegevens en akkoord te zijn met de inhoud:  

Naam: _________________________________  

Functie: _________________________________  

Datum: _________________________________  

 

Handtekening: ______________________________ 

 

Indien geen bestuurder handtekening van secretaris  

 

______________________________ 


