Nieuwsflash VNM
Op 25 mei 2018 wordt de huidige WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens)

De AVG geldt voor alle organisaties met een juridische entiteit (rechtspersoon)
ongeacht hun omvang. Vrijwel alle verenigingen in Nederland zijn
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn daarmee een
rechtspersoon. De verenigingen die tot nu toe een protocol WBP hanteren
kunnen dit protocol niet meer gebruiken voor de nieuwe AVG. De AVG vraagt
een andere invulling/benadering van de privacy wetgeving.
Even dus voor alle duidelijkheid. Formeel gezien dienen alle organisaties de
AVG op 25 mei 2018 in hun organisatie geïmplementeerd te hebben. Het is de
AP (Autoriteit Persoonsgegevens) duidelijk dat op 25 mei 2018 niet alle
organisaties de AVG hebben geïmplementeerd. Echter die organisaties
moeten op 25 mei 2018 wel kunnen aantonen dat zij op zijn minst aan de
implementatie van de AVG zijn begonnen. Dat wil overigens niet zeggen dat
een organisatie er een jaar over mag gaan doen om de AVG te implementeren.
Een organisatie die zich daar niet aan houdt kan sancties/hoge geldboetes
verwachten van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Is uw vereniging al goed voorbereid
op de nieuwe privacywet?

vervangen door de AVG. De WBP is Nederlandse wetgeving, de AVG is
Europese wetgeving. Na 25 mei 2018 is de privacy wetgeving in alle EU landen
gelijk.

Het VNM stelt in samenwerking met het NOC*NSF en de Stichting AVG voor verenigingen
vouchercodes beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het doorlopen van een stappenplan. Met
behulp van dat stappenplan kan de AVG op soepele wijze worden geïmplementeerd in uw vereniging.
Na verzilvering van de vouchercode kan uw vereniging 1 jaar (bij vragen over de AVG) gebruik maken
van ondersteuning van de Stichting AVG voor verenigingen. Na dat jaar is het eigen keus of uw
vereniging (tegen betaling) doorgaat met de Stichting AVG voor verenigingen.

Uw vereniging kan vouchercode aanvragen, uitsluitend op het hierna vermelde emailadres

vnm.avg@gmail.com




Onder vermelding van de naam van uw vereniging
De naam van de contactpersoon in uw vereniging die verantwoordelijk is voor de
implementatie van de AVG
Het emailadres waar de vouchercode naar toe gezonden moet worden.

Een bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld: onze kostprijs per vouchercode bedraagt € 6,25.
Gaarne dit bedrag overmaken op bankrekening NL93ABNA0611331977 t.n.v. stichting VNM.
Het toezenden van een aangevraagde vouchercode kan enige tijd in beslag nemen omdat het VNM op
haar beurt de vouchercodes moet aanvragen bij het NOC*NSF. Waarna het VNM dat weer moet
verwerken.

Meer informatie kunt u vinden in het HandboekVNM bij de FAQ’s en in het hoofdstuk 9.5.2.

