AVG Verklaring SCAB
Artikel 1

Organisatie

De Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheken (SCAB) is opgericht op 21 Maart 1992 en gevestigd in
Hasselt.
De doelstelling van de SCAB is vastgelegd in de statuten op 21 november 2013. De Stichting stelt zich
ten doel: Het organiseren van kleinschalige, laagdrempelige activiteiten op het gebied van cultuur,
literatuur, theater, muziek en film aan te bieden aan de inwoners van Hasselt (Ov) en voor al hetgeen
rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn in het ruimste zin van het
woord.
De SCAB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41024719 (RSIN 813658913).

Artikel 2

Verantwoordelijkheden

De SCAB heeft een bestuur dat bestaat uit vier rollen:
 De voorzitter die verantwoordelijk is voor de algehele gang van zaken;
 Een penningmeester die verantwoordelijk is voor de financiële aangelegenheden;
 Een secretaris de verantwoordelijk voor de verslaglegging;
 Een algemeen lid die verantwoordelijk is voor de contacten met de diverse werkgroepen.
Binnen het bestuur treedt de voorzitter van de SCAB op als functionaris voor de gegevensverwerking.
Hij of zij is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het AVG en Privacy beleid van de
Stichting. De secretaris van het bestuur treedt waar nodig op als zijn vervanger.
De Stichting heeft geen personeel in dienst. De rollen en taken worden vervuld door en met
vrijwilligers de SCAB.

Artikel 3

Betrokken

De SCAB is een vrijwilligersorganisatie en omvat de volgende betrokkenen:
1. Vrijwilligers,
2. Vrienden (leden),
3. Donateurs,
allen woonachtig in Hasselt en omgeving

Artikel 4

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens waar de Stichting direct of indirect mee te maken heeft zijn de gegevens (naam,
adres, plaats, telefoonnummer, e-mailadres en banknummer) van vrijwilligers, vrienden en
donateurs. De Stichting draagt er zorg voor dat er zorgvuldig en transparant met de persoonlijke
gegevens wordt omgegaan.

Artikel 5

Privacy beleid

De Stichting respecteert de rechten en belangen van alle betrokkenen. Om de privacy te waarborgen
werkt de SCAB met een privacy beleid, vastgelegd in deze verklaring, waarin de noodzakelijke zaken
ten aanzien van de persoonsgegevens van derden zijn geborgd.

Artikel 6

Geheimhouding

De Stichting verplicht zich tot terughoudendheid met persoonsgegevens. NAW-gegevens worden wel
gedeeld met partijen waarvoor dit relevant is om de werkzaamheden van de SCAB te kunnen uitvoeren.

Persoonlijke gegevens die gevoelig zijn van aard en de privacy van onze leden direct of indirect
kunnen schaden worden niet opgenomen in het gegevensbeheer van de Stichting. Onder gevoelige,
persoonlijke gegevens verstaan we die gegevens die betrekking hebben op gezondheid, aard en
politieke dan wel religieuze voorkeur van de betrokkenen.

Artikel 7

Dataopslag en functionaliteiten

De Stichting heeft een relatief kleine omvang (circa 180 leden en vrijwilligers). De wijze van ons
databeheer sluit aan op de omvang, doelen en het privacy beleid van de Stichting. De gegevens van
de Stichting en betrokkenen worden waar mogelijk opgeslagen in een beschermde E-Cloud
omgeving. Voor de ledenadministratie en de boekhouding wordt gebruik gemaakt van aanvullende
functionaliteiten.
Indien zich onverhoopt een data lek zal voordoen zal de Stichting deze direct melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Artikel 8

Wijzigen persoonsgegevens

Het privacy protocol voorziet in de volgende stappen om persoonlijke gegevens te wijzigen of te
vernietigen:
 Recht op juistheid;
 Recht op het kunnen verwijderen dan wel wijzigen van persoonlijke gegevens;
 Op het moment dat een betrokkene heeft aangegeven dat hij/ zij geen lid, vriend of
donateur meer wenst te zijn, worden zijn of haar persoonlijke gegevens na 1 jaar verwijderd.

Artikel 9

Website en communicatie

De stichting communiceert via een website (www.scabhasselt.nl) en via posters en flyers die op
verscheiden plaatsen in Hasselt worden opgehangen en aangeboden. De vrienden (leden) ontvangen
regelmatig een nieuwsbrief of nieuwsflits met actuele informatie over de activiteiten van de SCAB.
De nieuwsbrieven en nieuwsflitsen worden hoofzakelijk per e-mail verzonden. Een klein deel van de
vrienden ontvangt de nieuwsbrief per post of krijgt deze bezorgd. Zaken m.b.t. de ledenadministratie
worden zoveel mogelijk per e-mail afgehandeld.
In alle e-mails is de mogelijkheid opgenomen om aan te geven geen verdere e-mail te willen
ontvangen. Alle e-mails worden verstuurd als BCC.
Op de website staan:
- Activiteiten;
- Achtergrondinformatie (incl. AVG-beleid);
- Contactformulier;
- Mogelijkheid om vriend(lid) te worden en akkoord te gaan met automatische afschrijving van
de contributie.
De website maakt gebruik van een betrouwbaat SSL Certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens in verkeerde handen vallen.
De website wordt beheerd en onderhouden door één van de vrijwilligers. Deze vrijwilliger
actualiseert de activiteiten maandelijks en bewaakt dat de website voldoet aan de geldende wet- en
regelgeving (incl. het AVG-beleid van de SCAB).

Artikel 10

Verwerkersovereenkomst

De Stichting wisselt geen gegevens uit met externe partijen en voert de gegevensverwerking uit
conform het beleid en richtlijnen vastgelegd in deze verklaring.

