
Naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door 

Atalaya te Deventer 
 

 

Inleiding 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat in per 25 mei 2018 en vervangt de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Vergeleken met de WBP wordt in de AVG (die in de gehele EU 

gaat gelden) de bescherming van persoonsgegevens verder aangescherpt. DE AVG is niet alleen van 

toepassing op overheidsinstellingen en bedrijven, maar ook op verenigingen. Onderstaand wordt 

aangegeven hoe het bestuur van Atalaya de naleving van de AVG door Atalaya interpreteert en welke 

maatregelen zijn of worden getroffen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Atalaya is het 

Spaans Cultureel Genootschap te Deventer, een vereniging met een ledental dat door de jaren heen 

schommelt tussen 40 en 50. 

Enkele begrippen en overige toelichting 

Wat de AVG betekent voor partijen die persoonsgegevens verwerken wordt onder meer uitgelegd in 

de Handleiding AVG, opgesteld in januari 2018 in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-

verordening-gegevensbescherming). 

De AVG hanteert met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder meer de volgende 

begrippen: 

• Verwerkingsverantwoordelijke: persoon/entiteit die verantwoordelijk is voor de naleving van 

de AVG; in het geval van Atalaya is dat het bestuur 

• Verwerker: degene die daadwerkelijk de persoonsgegevens verwerkt; in het geval van Atalaya 

zijn dat voornamelijk de secretaris en de penningmeester van het bestuur  

• Functionaris persoonsgegevens (FP): persoon die adviseert en toeziet op de naleving van de 

AVG. Is slechts nodig voor grotere organisaties, dus wordt voor Atalaya niet nodig geacht. 

• Register van verwerkingsactiviteiten: nauwkeurig en actueel overzicht van alle verwerkings-

activiteiten die door de verwerker worden verricht. Is niet verplicht voor organisaties die 

minder dan 250 personen in dienst hebben, tenzij de verwerking ‘niet-incidenteel’ is of door 

bijzondere risico’s of gevoeligheden wordt gekenmerkt. Afhankelijk van de interpretatie van 

het begrip ‘niet-incidenteel’, wordt Atalaya mogelijk geacht een register bij te houden, maar 

vooralsnog wordt aangenomen dat zulks niet nodig is vanwege de geringe omvang en 

overzichtelijkheid van de gegevensbestanden.    

Verder vereist de AVG dat de gegevensverwerking rechtmatig en proportioneel is, en dat er voldoende 

waarborgen zijn voor de beveiliging van de gegevens, in vereenstemming met het ingeschatte 

risiconiveau.   

Om welke gegevens gaat het bij Atalaya?   

Persoonsgegevens die door Atalaya worden verwerkt zijn als volgt te omschrijven:  

• Ledenlijst: deze bevat van alle leden van Atalaya de naam, het adres en een telefoonnummer. 

Alle gegevens zijn in beginsel direct afkomstig van betrokkenen. De lijst wordt geamendeerd 



op basis van aanmeldingen, opzeggingen en adresveranderingen. Een actuele versie wordt 

eenmaal per jaar aan alle leden toegestuurd.  

• E-mail adressen van de leden: eveneens in beginsel afkomstig van betrokken; worden door de 

secretaris van het bestuur beheerd en gebruikt om met de leden te communiceren. 

• Overzicht van de betaling van contributie door de leden: wordt de penningmeester 

bijgehouden om na te gaan of ieder lid zich aan zijn/haar betalingsverplichtingen voor het 

lopende jaar heeft gehouden; en om zo nodig vast te stellen naar wie een herinnering moet 

worden gestuurd. 

• Gegevens van sprekers die worden uitgenodigd om een lezing of voordracht bij Atalaya te 

houden. Het betreft hier gegevens als: (i) naam; (ii) e-mail adres en/of telefoonnummer; (iii) 

(eventueel:) waar deze persoon werkzaam is; (iv) titel of onderwerp van te houden of 

gehouden voordracht; (v) woonplaats; (vi) overeengekomen vergoeding; (vii) beoordeling van 

gehouden lezing/voordracht.  

Met uitzondering van de gegevens van sprekers zijn alle gegevens uitsluitend voor intern gebruik 

binnen Atalaya. De gegevens betreffende sprekers worden op vertrouwelijke basis uitgewisseld met 

de leden de Unie van Spaanse Verenigingen in de Benelux (Unión de Asociaciones Ibéricas e 

Iberoamericanas del Benelux, UAIA), die daarvoor een database hebben opgezet. 

Naleving van de AVG door Atalaya: (1) Rechtmatigheid en proportionaliteit van de 

gegevensverwerking   

De rechtmatigheid en proportionaliteit van de gegevensverwerking bij Atalaya worden door de 

volgende toetsingen (in de zin van de AVG) ondersteund: 

Doeleinden: de hierboven gespecificeerde gegevens zijn onmisbaar voor normale en efficiënte 

communicatie tussen het bestuur en de leden van Atalaya, alsmede voor de voorbereiding en 

uitvoering van een jaarlijks lezingenprogramma, dat de kernactiviteit van Atalaya vormt. De 

gegevensverwerking van Atalaya dient dus duidelijke en gerechtvaardigde doelen.  

Bijzondere categorieën: de verwerkte gegevens bevatten geen aspecten die speciale behandeling of 

regeling behoeven (b.v. gegevens betreffende ras, etnische afkomst, religie, politieke affiniteit, 

seksuele geaardheid etc.; gegevens van strafrechtelijke aard; BSN). Enkele gegevens kunnen 

mogelijk enigermate tot de categorie ‘gevoelige gegevens’ worden gerekend, zoals een 

eventuele contributie betalingsachterstand en de beoordeling van de kwaliteit van een lezing of 

voordracht. Deze gegevens worden vertrouwelijk en met de nodige discretie behandeld.   

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking:  voor de persoonsgegevens van de leden van Atalaya geldt 

als grondslag dat zij bij aanmelding als lid impliciet toestemming geven voor de verwerking van 

zijn/haar persoonsgegevens binnen de doelstelling van de vereniging Atalaya; voor de 

persoonsgegevens van sprekers geldt dat de verwerking noodzakelijk is voor een goede 

uitvoering en de kwaliteitsbewaking van de overeenkomst tussen verenigingen en sprekers. Een 

rechtsgrondslag als bedoeld in de AVG is dus voor alle typen gegevensverwerking aanwezig.   

Proportionaliteit: de verzamelde gegevens zijn toereikend voor maar tevens beperkt tot wat 

redelijkerwijs nodig of nuttig geacht wordt om doelstellingen van Atalaya te realiseren.  

Naleving van de AVG door Atalaya: (2) Omgaan met de rechten van betrokkenen 

De rechten van de betrokkenen worden door de verwerkingsverantwoordelijke (het bestuur van 

Atalaya) gerespecteerd. In concreto wordt daaraan gevolg gegeven door: 



• Jaarlijkse toezending van de ledenlijst aan alle leden van Atalaya (ter inzage in de voor 

iedereen opgeslagen persoonsgegevens) 

• Huidige leden vóór 25 mei 2018 (en nieuwe leden bij hun aanmelding) erop te attenderen dat 

zij volgens de AVG het recht hebben om desgewenst hun gegevens van de ledenlijst te laten 

verwijderen (het recht “vergeten te worden”) 

• Onverwijld gehoor te geven aan eventuele verzoeken van leden om fouten in de hun 

betreffende gegevens te corrigeren of gegevens te verwijderen 

• Ervoor zorg te dragen dat de databestanden op beveiligde computers worden opgeslagen en 

niet in handen van derden vallen.  

Naleving van de AVG door Atalaya: (3) Documenteren van bij Atalaya geldende praktijken  

Tot nader order wordt het huidige document beschouwd als een toereikende beschrijving van de 

gehanteerde praktijken van Atalaya ter naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). 

 

Het bestuur van Atalaya 

Deventer, 26 april 2018 


