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Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Verkorte versie voor intern gebruik 

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, ook wel 

de privacywetgeving genoemd. Recentelijk is ook het privacy-protocol van Pax Kinderhulp 

verspreid onder de werkgroepen. Ook te vinden op intranet. 

Belangrijk is dat Pax Kinderhulp-medewerkers zich bewust zijn van de persoonsgegevens die 

worden gebruikt binnen onze organisatie en dat een ieder de verantwoordelijkheid heeft om 

zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Aangezien het privacy-protocol een vrij uitgebreid 

document is, worden onderstaand de belangrijkste zaken op een rij gezet.  

NB natuurlijk wordt ook geadviseerd om het privacy-protocol te lezen.  

Toestemming: 

Voor het vastleggen van persoonsgegevens (inclusief foto- en videomateriaal!) is toestemming 

nodig van de persoon zelf. Hiervoor tekenen gastouders op het inschrijfformulier.  

Minderjarigen: 

Pax Kinderhulp verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 

jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger.  Bij aanmelding van een buitenlandskind heeft de ouder, verzorger of 

wettelijke vertegenwoordiger hier al mee ingestemd.  

Fotomateriaal e.d. op internet is een ander verhaal, hiervoor moet apart toestemming worden 

gevraagd. 

Bewaartermijn: 

Bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Verwezen wordt naar onderdeel G van het 

protocol voor de specifieke bewaartermijnen. 

Controleer periodiek de persoonsgegevens die worden bewaard/gebruikt en vernietig deze als je 

zeker weet dat de gegevens niet meer gebruikt worden. 

Opslag van gegevens: 

Maak gebruik van de volgende 3 opslagmethodes:  

Beveiligde PC’s met een wachtwoord, 

Cloudopslag met wachtwoordbeveiliging (is standaard), 

Papieren dossiers in kasten die op slot kunnen. 

Mailwisseling: 

Dit gebeurt standaard versleuteld. Wil je tóch een bijlage beveiligen dan kun je dit document 

opslaan met een wachtwoord. Het wachtwoord in een volgende mail versturen. Dus niet in de mail 

met bijlage. 

Meldingsplicht: 

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent ook het voorkomen van datalekken 

(bijvoorbeeld het verliezen van een usb-stick). 

Als er toch sprake is van een data-lek, of je twijfelt hierover, neem dan contact z.s.m. op met de 

secretaris van het bestuur, Edzart Kroodsma 


