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Privacy en Informatie veiligheidsbeleid KBO-Afdeling Haaren Versie 25 
mei 2018 

1. KBO-afdeling Haaren streeft ernaar te voldoen aan alle eisen van de wet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 

2. Door KBO-Afdeling Haaren verzamelde persoonsgegevens (gegevens van geïdentificeerde of 

identificeerbare personen) met betrekking tot leden van de afdeling worden uitsluitend gebruikt voor 

communicatie van de afdeling met de leden. Daarnaast zijn deze gegevens beschikbaar voor KBO-

Brabant ten behoeve van eigen gebruik (waaronder beleidsmatige en/of statistische doeleinden) Ons 

beleid met betrekking tot persoonsgegevens is nader uitgewerkt in een privacy verklaring. 

3. Verzamelde gegevens (of elementen daarvan) worden nooit ter beschikking van derden gesteld. 

4. Leden hebben recht op inzage en waar noodzakelijk aanpassing van de geregistreerde gegevens. (aan te 

vragen bij het secretariaat van de afdeling) 

5. Door KBO-afdeling Haaren worden de volgende gegevensverzamelingen aangelegd: 

- Registratie in het ledenadministratieprogramma Leaweb en Gegevens van leden op uit Leaweb 

ontleende overzichten. (de afdeling is samen met KBO-Brabant verwerkingsverantwoordelijke) 

- Gegevens van leden/deelnemers op overzichten van activiteitengroepen binnen KBO-Haaren 

- Gegevens van leden vermeld op de website van KBO-Haaren (naam, telefoonnummer, Email, 

foto’s(portretrecht)) en gegevens van derden (meest bedrijven of instellingen) en op informatiebladen en 

de Kraant. 

- Gegevens van Leden/deelnemers in bezit van adviseurs en ondersteuners. 

6. Leaweb betreft een systeem van KBO-Brabant. Met KBO-Brabant is een gebruikersovereenkomst 

afgesloten. De toegang tot Leaweb is beperkt en overzichten zijn slechts beschikbaar op beperkte schaal 

ten behoeve van het functioneren van de afdeling. Een actueel overzicht van toegangsrechten en gebruik 

van overzichten wordt door de secretaris bijgehouden. Overzichten mogen nooit aan anderen dan 

bevoegde personen worden verstrekt. Niet meer actuele overzichten dienen te worden vernietigd. 

7. Overzichten van deelnemers/leden of deelnemers aan activiteiten worden alleen opgesteld ten behoeve 

van het functioneren van de activiteit, en bevatten alleen die informatie noodzakelijk voor de 

betreffende activiteit. Door de verantwoordelijke(n) voor de activiteit mogen de overzichten niet aan 

anderen dan de verantwoordelijke(n) van de betreffende activiteit worden verstrekt. Niet meer actuele 

overzichten dienen te worden vernietigd. 

8. Gegevens van leden op de website en in de informatiebladen en de Kraant worden alleen geplaatst met 

toestemming van de betreffende leden. Voor zover noodzakelijk geldt dit ook voor gegevens van 

derden. Voor zover mogelijk wordt aan herkenbare personen op foto’s ook voordat plaatsing van de foto 

op de website plaatsvindt toestemming gevraagd. Op eerste verzoek van betrokkene worden 

persoonsgegevens of foto’s van de website verwijderd. (redactie@kbo-haaren.nl ) 

9. Datalekken dienen bij ontdekking direct gemeld te worden bij de secretaris en deze zal uiterlijk binnen 

72 uur melden bij de Authoriteit Persoonsgegevens. 

10. Door het bestuur wordt binnen de afdeling breed bekendheid gegeven aan dit beleidsplan en wordt 

naleving van het beleid bevordert. 
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