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Geacht bestuur,
Op 11 december 2017 heeft u een brief ontvangen waarin informatie is gegeven over de implementatie van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij de VERON.
In de bewuste brief is gesproken over een geheimhoudingsverklaring die een bestuurder moeten
ondertekenen indien hij/zij de taken binnen het bestuur wil voortzetten.
De bewuste verklaring maakt deel uit van dit schrijven en wij nodigen het bestuur uit om vast te leggen wie
van het bestuur inzage mag hebben in persoonsgegevens. Gelet op het feit dat de voorzitter en de secretaris
in de meeste gevallen te maken hebben met inzage in persoonsgegevens is het voorstel dat beide
bestuurders een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. De mogelijkheid bestaat dat slechts een
bestuurder een formulier ondertekent; dit wordt niet geadviseerd.
Ter verduidelijking wordt erop gewezen dat het niet de bedoeling is dat passwords onder elkaar worden
uitgewisseld. Op het moment dat u als bestuurder inlogt in het VAS, wordt uw toegang gelogd. De
toegangscode is persoonlijk en mag niet worden overgedragen. Met deze code kunnen namelijk ook de eigen
persoonsgegevens worden aangepast. Met andere woorden: de toegangscode nooit overdragen.
In het kader van beveiliging wordt erop gewezen dat ook eisen worden gesteld aan de door u gebruikte
computers waarop persoonsgegevens staan. In een separaat schrijven wordt u hierover geïnformeerd.
De verwerking van de formulieren kost tijd en u wordt verzocht om getekende exemplaren voor 1 maart
aanstaande per email op te sturen naar het Centraal Bureau te Arnhem. (email adres: CB@VERON.Nl)
U ontvangt een ontvangst bevestiging. Tevens wordt u op de hoogte gesteld van het feit dat toegang tot het
VAS is verleend. Indien een afdelingsbestuur beslist om niet over te gaan tot het tekenen van de
overeenkomst dan zal het bestuur op korte termijn na 1 maart de toegang tot het VAS worden geweigerd.
Wij hopen u met dit schrijven voldoende te hebben ingelicht over de volgende stap inzake de voortgang van
het AVG proces.
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