MEMO
Nieuwe wet Privacy (AVG) --- Veilig werken met persoonsgegevens
INLEIDING
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in werking getreden. Het
belangrijkste doel van de nieuwe privacywetgeving is een nog betere bescherming van
die van onze leden. De meeste verplichtingen zijn door het Partijbureau
opgepakt. In deze memo berichten wij u hoe het bij ons bij CDA De Wolden werkt.

DIT DOET HET PARTIJBUREAU (O.A.)
● Het CDA Partijbureau biedt in de vorm van DIRK (het landelijke ledenadministratiesysteem)
een veilige ledenadministratie
● Er is een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld
● De privacyverklaring (CDA.nl/privacyverklaring) is aangepast
● Er is een pagina op de website ingericht over de AVG voor de afdelingen (CDA.nl/avg)
● Een centraal register van verwerkingen is samengesteld
● Met externe verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten
● Het CDA Partijbureau biedt een centraal meldpunt datalekken

DIT DOET DE AFDELING
1. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens
2. De ledenadministratie is alleen toegankelijk voor de secretaris en penningmeester
3. Ledengegevens worden alleen beperkt gedeeld binnen het bestuur en de fractie.
4. Wij houden geen eigen ledenadministratie bij buiten DIRK
5. Delen van persoonsgegevens gebeurt veilig. Na afloop worden de gegevens vernietigd
(bijvoorbeeld na een sollicitatieprocedure)
6. Wanneer wij groepen leden mailen, zetten we de adressen in de BCC

VERANTWOORDELIJKHEID
De afdelingen en het partijbureau delen verantwoordelijkheid m.b.t. de AVG
● Het partijbureau zorgt voor veilige systemen en een veilige ledenadministratie
● De afdeling gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en houdt zich aan de 6
bovenstaande regels
● Het partijbureau is verantwoordelijk wanneer er iets misgaat en de afdeling heeft
zorgvuldig gehandeld
● Wanneer de regels opzettelijk zijn overtreden, verhaalt het partijbureau de schade
mogelijk op de afdeling

VRAGEN
Hebt u een vraag? Kijk allereerst op de pagina ‘veel gestelde vragen’ op www.cda.nl/avg
Mocht w vraag hier niet tussen staan, kunt u contact met ons opnemen via
secretariaat@cdadewolden.nl.

