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REGLEMENT INZAKE DE OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS BINNEN DE 
FEDERATIE VAN NEDERLANDSE VROUWENCLUBS INTERNATIONALE 
LYCEUMCLUBS 

Het bestuur van de Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Internationale Lyceumclubs, 
hierna te noemen de Federatie, gelet op: 

- De bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te 
noemen AVG; 

- De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen 
de Uitvoeringswet; 

- De noodzaak de leden van de Federatie te informeren over de omgang met 
persoonsgegevens; 

  heeft het volgende reglement vastgesteld: 

 
1. Begripsbepalingen 

In deze gedragscode wordt verstaan onder: 
a. de algemene vergadering: de Algemene Vergadering van de Federatie; 
b. het bestuur: het Bestuur van de Federatie; 
c. de betrokkene, degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; 
d. Federatie: Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs Internationale Lyceumclubs; 
e. leden: de Lyceumclubs gevestigd in Amsterdam, Groningen en Nijmegen, 

vertegenwoordigd in de Federatie door hun besturen; 
f. oud-leden: leden die het bestuur van de Federatie of het bestuur van de 

Lyceumclubs te Amsterdam, Groningen of Nijmegen verlaten hebben; 
g. de ledenadministratie: de administratie van de persoonsgegevens van de 

bestuursleden van de Federatie en de bestuursleden van de Lyceumclubs in 
Amsterdam, Groningen en Nijmegen; 

h. persoonsgegevens: gegevens van de bestuursleden van de Federatie en van de 
Lyceumclubs; 

i. de ledenlijst: een lijst gerangschikt op bestuursleden van de Federatie en de 
bestuursleden van de Lyceumclubs te Amsterdam, Groningen en Nijmegen; 

j. de archiefadministratie: de administratie van persoonsgegevens van leden en oud-
leden van het bestuur van de Federatie en van de besturen van de ledenclubs; 

k. de Internationale Associatie van Lyceumclubs: IALC; 
l. het Bureau Central International [BCI]: wordt gevormd door het Internationaal 

Bestuur en de Federatiepresidenten; 
m. functionaris gegevensbescherming: de Secretaris van de Federatie. 

 
2. Verantwoordelijke  

Het bestuur is de verantwoordelijke in de zin van de AVG en de Uitvoeringswet. 
 

3. Reglement omgang persoonsgegevens 
Het reglement is zowel van toepassing op de geautomatiseerde als op de handmatige 
verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Federatie. 
 

4. Doeleinden 
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en dit reglement op 
zorgvuldige, veilige en rechtmatige wijze verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen 
voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder 
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verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn 
verkregen.  
De doeleinden zijn: 

- Het voeren van een efficiënte en effectieve ledenadministratie ten behoeve van de 
Federatie 

- Het voeren van een efficiënte en effectieve archiefadministratie ten behoeve van de 
Federatie. 

- Voor het doen van betalingen zijn de bankrekeningnummers bekend. 
Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of 
verwerkt – toereikend en ter zake zijn. Er worden niet meer persoonsgegevens 
verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is. 
 

5. Verwerking van persoonsgegevens 
Onder verwerking door de Federatie vallen in ieder geval: 

- Activiteiten die gelet op de doelstellingen van de Federatie noodzakelijk zijn of die 
door de Algemene Vergadering zijn goedgekeurd; 

- Het berekenen, vastleggen en innen van de financiële bijdragen zoals vastgelegd in 
artikel 8 van de Statuten van de Federatie; 

- Verzamelen, vastleggen of ordenen; 
- Opvragen, raadplegen of gebruiken ten behoeve van de voortgang; 
- Verstrekken, verspreiden of enige andere vorm ter beschikking stellen; 
- Samenbrengen of met elkaar in verband brengen in Ledenlijsten en overzichten; 
- Afschermen [op website], uitwissen, vernietigen of archiveren; 
- Het verrichten van wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek. 

 
De Federatie zorgt ervoor dat de persoonsgegevens juist zijn en niet overmatig veel in 
het licht van de verwerking, voordat ze verwerkt worden. De verwerkers moeten 
weten wat hun verantwoordelijkheden zijn en hoe zorgvuldig omgegaan moet worden 
met de persoonsgegevens. De persoonsgegevens moeten niet kunnen worden ingezien 
of gewijzigd door iemand die niet daartoe bevoegd is.  
 
Persoonsgegevens mogen niet doorgegeven worden naar niet onder de Internationale 
Associatie van Lyceumclubs [IALC] vallende organisaties buiten de EU. Onder 
doorgifte wordt ook verstaan het opslaan [b.v. in de Cloud], of het ter beschikking 
stellen aan andere dan de eigen IALC organisatie buiten de EU. Hieronder valt niet het 
via internet zichtbaar maken van persoonsgegevens buiten de EU. 
 
Niemand mag de persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden. 
 

6. Ledenadministratie 
In de ledenadministratie van de Federatie worden niet meer dan de volgende 
persoonsgegevens verwerkt: 

- Achternaam, volledige voornaam en titel van alle bestuursleden van de Federatie en 
van de bestuursleden van de ledenclubs; 

- Achternaam, volledige voornaam en titel van de bestuursleden van de IALC, de 
internationaal archivaris, de redacteur van het internationaal bulletin, de webmaster 
van de IALC website, de leden van de BCI en de presidenten van de Lyceumclubs 
aangesloten bij de IALC; 

- Hun adresgegevens [straat, huisnummers, postcode, woonplaats]; 
- Hun telefoonnummer[s]; 
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- Hun e-mailadressen; 
- Hun bankgegevens voor zover nodig voor het voldoen van bijdragen aan de IALC en 

voor het doen van betalingen aan de Federatiebestuursleden en de bestuursleden van 
de ledenclubs. 
 
Betrokkenen worden geïnformeerd over de verwerking van de eigen 
persoonsgegevens door de Federatie. Het moment van informeren en de manier 
waarop wordt bepaald door de wijze waarop de persoonsgegevens worden verzameld. 
 
Betrokkenen hebben het recht op inzage in de eigen persoonsgegevens. Zij hebben 
recht op een volledig overzicht van de gegevens die worden gebruikt. Ook wordt 
inzage gegeven in de herkomst van de gegevens, de ontvanger van de gegevens en de 
doelen van de verwerking van de persoonsgegevens. 
Naast het recht op inzage hebben betrokkenen recht op correctie, aanvullen, 
verwijderen of afschermen van de eigen persoonsgegevens. Aan dergelijke verzoeken 
moet in ieder geval worden voldaan als de persoonsgegevens onjuist zijn of onvolledig 
voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. 
Betrokkenen hebben de mogelijkheid zich te verzetten tegen het gebruik van de eigen 
persoonsgegevens. De Federatie mag de gegevens dan niet meer gebruiken.  
Het bewaren van persoonsgegevens is toegestaan zolang dit nodig is voor verwerking.  
 

7. Verwijdering van persoonsgegevens, overbrenging naar archiefadministratie 
- De persoonsgegevens worden uit de ledenadministratie verwijderd na het beëindigen 

van het bestuurslidmaatschap van de Federatie of van het bestuurslidmaatschap van de 
ledenclub van de betrokkene, met in achtneming van de wettelijke termijnen. 

- Na de beëindiging van het lidmaatschap worden gegevens overgebracht naar de 
archiefadministratie. 

- In de archiefadministratie worden de achternaam, volledige voornamen en titel van 
betrokkene genoemd. 

- Van de bestuursleden van de Federatie wordt hun functie en hun zittingstermijn [met 
jaartallen] vermeld in de archiefadministratie.  
 

8. Verplichtingen 
- De Federatie legt alle passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer 

om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van 
onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn, rekening houdend met de stand der 
techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, gericht op een passend 
beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te 
beschermen gegevens met zich meebrengen. 

- Binnen 72 uur nadat zich een ernstig datalek heeft voorgedaan doet de Federatie 
hiervan melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens [AP]. Een datalek is een inbreuk 
op de beveiliging, die flinke nadelige gevolgen kan hebben voor betrokkenen, dan wel 
voor de bescherming van persoonsgegevens. 

- De Secretaris van de Federatie is als Functionaris gegevensbescherming 
aanspreekpunt voor alle gelegenheden verband houdend met de bescherming 
persoonsgegevens. Haar taken zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bevorderen 
van bewustwording en optreden als contactpersoon richting AP. 
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9. Onvoorzien 
In gevallen, waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de 
Federatie, zo mogelijk na instemming van de Algemene Ledenvergadering. In 
spoedeisende gevallen, waarin niet gewacht kan worden op de instemming van de 
Algemene Vergadering, informeert het Bestuur van de Federatie de Algemene 
Ledenvergadering achteraf. 
 

10. Samenvatting 
- Persoonsgegevens vertrouwelijk en integer behandelen. 
- Niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig. 
- Motiveren en vastleggen wat je doet. 
- Uitleggen waarom persoonsgegevens worden verwerkt en transparant zijn daarbij. 
- Weten wanneer persoonsgegevens mogen worden gedeeld met derden. 
- Verantwoord omgaan met wachtwoorden. 
- Risico’s onderkennen van email, internet en sociale media. 
- Verantwoord omgaan met mobiele faciliteiten. 
- Melding maken van beveiligingsincidenten. 

 
11. Citeertitel 

Dit reglement kan worden aangehaald als “Privacyreglement Federatie van 
Nederlandse Lyceumclubs Internationale Lyceumclubs”. 
 
Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Nederlandse Lyceumclubs 
Internationale Lyceumclubs, 21 mei 2018 te Amsterdam. 
 
 
 
J.A. Feitsma-Wibbens       M.B.L.M. van Schipstal-Vroom 
 
President                                      Secretaris/Functionaris gegevensbescherming 


