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Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in
werking getreden. De AVG sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd, en dwingt niet alleen
bedrijven, maar ook stichtingen alle gegevens privacygevoelig te behandelen en aan te tonen dat zij zich
aan de wet houden.
De stichting: Menno’s Global Village, statutair gevestigd te Vergierdeweg 85, 2025 TH Haarlem,
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41207660, hierna te noemen MGV, hecht veel
waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit AVG-register wil MGV heldere en transparante
informatie geven hoe de stichting omgaat met persoonsgegevens.
MGV doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MGV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.
Binnen MGV laten wij met foto´s en video´s zien waar wij mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden, zoals reizen, congressen, evenementen, kerkdiensten, bezoeken, en
dergelijke. De foto´s worden gebruikt bijvoorbeeld op onze website, de krant en social media. Natuurlijk
gaan we zorgvuldig om met foto´s en video´s en plaatsen wij geen foto´s en video´s waardoor betrokkenen
van MGV schade kunnen ondervinden. De AVG verplicht ons persoonsgegevens van alle bij de stichting
betrokken personen zoals bestuursleden, externe medewerkers, externe betrokkenen, externe
organisatoren, reizigers, deelnemers, uitwisselingsstudenten of andere betrokken personen vast te leggen.
In dit AVG-register leggen wij in een privacyverklaring uit wat wij met die gegevens doen.
Privacyverklaring
Het bestuur van MGV kan persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de eigen administratie in diverse
lijsten:
• Bestuurslijst, met naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen), van de zittende
en afgetreden bestuursleden.
• Contactenlijst, met naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen), van alle extern
betrokken contacten.
• Reizigerslijst, met naam, geboortegegevens, adresgegevens, telefoonnummer(s) en emailadres(sen), bestemming, reisduur, financiële kosten, financiële bijdrage, terugkoppeling, van
iedereen die vanuit/namens MGV op reis is (geweest).
• WhatsAppgroepen van het bestuur en werkgroepen, met namen en mobiele telefoonnummers van
bestuursleden.
• Datalekken lijst, ieder datalek wordt geregistreerd.
Een lijst van het bestuur is van belang om terug te zien welke personen verbonden zijn geweest aan de
stichting, kunnen versturen van stukken per post en mail en nodig zoals beschreven in de statuten.
Een lijst van contacten is van belang voor de bestuursleden welke contacten zij kunnen benaderen voor
hulp bij diverse werkzaamheden waarvoor het bestuur zelf niet over de juiste personen beschikt.
Een lijst met reizigers is van belang om terug te zien welke personen er namens/vanuit MGV op reis zijn
(geweest), te weten wie de contactpersonen in geval van nood zijn, contact te kunnen houden met
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deelnemers tijdens de reizen, terug te kunnen halen wat zij zelf betaald hebben, hoeveel MGV betaald
heeft en welke vorm van terugkoppeling zij gegeven hebben.
Een Whatsapp-groep wordt gemaakt en bijgehouden om snel informatie en beeldmateriaal binnen het
bestuur en de werkgroepen te kunnen delen.
Een lijst met datalekken dient volgens de AVG verplicht te worden bijgehouden met vermelding van
datum, omschrijving datalek en vermelding hoe data-lek is opgelost.
Deze gegevens worden niet met andere stichtingen of instanties gedeeld, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Deze gegevens worden bewaard zolang de stichting bestaat, met uitzondering van de gegevens van
personen die schriftelijk hebben aangegeven de gegevens te willen laten verwijderen (dataportabiliteit).
De website van de stichting maakt geen gebruik van cookies.
Uitsluitend bestuursleden hebben toegang tot deze lijsten.
Zodra een lid uit het bestuur treedt, zal dit lid alle eventueel op de eigen computer aanwezige gegevens
overdragen aan het bestuur en op de eigen computer verwijderen. Dit betreft ook emailverkeer wat is
ontvangen/verzonden uit hoofde van zijn/haar bestuursfunctie ontvangen/verzonden vóór 01-07-2019 van
de eigen e-mailaccount. Namens de stichting door de bestuursleden verzonden e-mails zullen per 01-072019 worden gedaan via het stichtingsaccount mennosglobalvillage@gmail.com en uitsluitend door de
secretaris van de stichting via het account globalvillage@doopsgezind.nl
Wanneer een lid het bestuur verlaat of in het bestuur treedt, blijven dergelijke e-mails derhalve binnen het
bestuur. Bij elke bestuurswissel zal het wachtwoord worden gewijzigd.
De persoonsgegevens worden vastgelegd op de Google Drive omgeving van het stichtingsaccount
mennosglobalvillage@gmail.com
Bij het uittreden als bestuurslid van de stichting worden, indien van toepassing de bestanden op de eigen
p.c., tablet of laptop verwijderd. Externe gegevensdragers worden overgedragen aan het bestuur.
Toestemming
De bij de stichting betrokken bestuursleden, reizigers en extern betrokkenen hebben m.b.t. hun eigen
gegevens recht op:
• inzage
• correctie
• verwijdering
• meenemen (dataportabiliteit) van eigen gegevens
• intrekking verleende toestemming
• indienen klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan.
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Data Protection Impact Assessment (DPIA)
Niet alle organisaties behoeven voor gegevensverwerking een DPIA uit te voeren.
Wij zijn van mening dat onze stichting de DPIA niet verplicht hoeft uit te voeren, omdat:
• er niet systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten worden geëvalueerd;
• er niet op grote schaal (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt;
• er niet op grote schaal en systematisch personen op basis van persoonskenmerken worden
beoordeeld;
• er geen geautomatiseerde beslissingen worden genomen;
• er niet stelselmatig en grootschalig personen in een publiek toegankelijk gebied worden
gemonitord;
• er geen politieke, strafrechtelijke gevoelige gegevens worden verzameld;
• er geen databases worden gekoppeld;
• er door beperkte gegevensverwerking geen gevolgen zijn voor het uitoefenen van een recht, het
gebruik maken van een dienst of het afsluiten van een contract.
Wel worden voor het houden van een juiste administratie naam, adres en contactgegevens bewaard.
Functionaris gegevensbescherming
De stichting is niet verplicht om een functionaris gegevensbescherming ’FG’ aan te stellen, ook wel data
protection officer (DPO), genoemd, omdat:
• de stichting niet als kernactiviteit heeft om op grote schaal gevoelige persoonsgegevens (zoals
politieke voorkeur, godsdienst, gezondheid) verwerkt;
• de stichting niet structureel mensen fysiek of digitaal observeert.
De Voorzitter en Secretaris zijn vanuit het bestuur van de stichting verantwoordelijk voor de naleving van
de AVG.
Datalekken
Er is sprake van een datalek wanneer databestanden van de bestuursleden worden gehackt of als een
bestuurslid onbedoeld toegang geeft tot bestanden. Ook een gestolen laptop of zoekgeraakte usb-stick is
een datalek. De AVG verplicht om binnen de stichting alle datalekken vast te leggen en te documenteren.
Datalek melden
Een datalek moet zo snel mogelijk na ontdekking, zo mogelijk binnen 72 uur, worden gemeld bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingsplicht geldt niet als er geen risico’s voor (natuurlijke) personen
uit voortkomen. Aangezien uitsluitend namen, contactgegevens en geboortedata worden verwerkt,
verwacht de stichting na een datalek geen melding te hoeven doen.
Wel zal de stichting het datalek intern vastleggen en documenteren. Het bestuur omschrijft het datalek, de
gevolgen van het datalek en de genomen maatregelen in het register.
Datalek bij verwerken data voor anderen
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De stichting verwerkt geen privacygevoelige data voor anderen. Mocht dit het geval zijn, dan is de stichting
verplicht het datalek te melden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever meldt het zo nodig aan de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst
De stichting verwacht niet dat een ander bedrijf persoonsgegevens voor de stichting zal verwerken en
opslaan. Indien dit wel aan de orde is, is de stichting verplicht met dat bedrijf een
verwerkersovereenkomst af te sluiten. Zelfs zonder het wijzigen van gegevens kan er al sprake zijn van
verwerken. Bijvoorbeeld als een externe helpdesk voor uw bedrijf gegevens inziet.
Wat staat er in een verwerkersovereenkomst?
In een verwerkersovereenkomst zal worden afgesproken:
• wat het doel en de aard van de verwerking is en welke soort persoonsgegevens worden verwerkt;
• verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van uw schriftelijke instructies. Er mogen dus geen
persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt;
• personen in dienst van of werkzaam voor de verwerker, een geheimhoudingsplicht hebben;
• de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen treft om de verwerking van
persoonsgegevens te beveiligen;
• de verwerker zonder uw schriftelijke toestemming de verwerking niet door een ander mag laten
uitvoeren;
• de verwerker u helpt om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen, als het gaat om hun privacyrechten. Zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit;
• de verwerker u helpt om andere verplichtingen na te komen, zoals het melden van datalekken;
• de verwerker na afloop van de verwerkingsdiensten de gegevens verwijdert of naar u terugstuurt;
Ook verwijdert hij kopieën, tenzij de verwerker wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren;
• de verwerker meewerkt aan audits van u of een derde partij. Hiervoor stelt de verwerker alle
relevante informatie beschikbaar zodat gecontroleerd kan worden of hij zich als verwerker houdt
aan de hierboven genoemde verplichtingen.
Leidende toezichthouder
De stichting is gevestigd in Nederland. Derhalve is de Autoriteit Persoonsgegevens de leidende
toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens bevindt zich in het gebouw waarin ook het Centraal
Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en het
Sociaal en Cultureel Planbureau gehuisvest zijn.
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
(alleen volgens afspraak)

Postadres:
Postbus93374
2509 AJ DEN HAAG

Let op: bij bezoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens moet er een geldig identiteitsbewijs worden
getoond.
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De Autoriteit Persoonsgegevens verzoekt in correspondentie een telefoonnummer te vermelden, zodat de
Autoriteit Persoonsgegevens in geval van aanvullende vragen of uitgebreidere uitleg snel contact met
correspondent kan opnemen.
Toestemming vragen
Persoonsgegevens mag de stichting alleen verwerken als de AVG daar een grondslag voor geeft.
Er zijn 6 grondslagen:
1. Verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
Onder de AVG is alleen sprake van toestemming als de betrokken persoon:
• in alle vrijheid;
• ondubbelzinnig;
• door een verklaring of een actieve handeling;
• voor specifieke verwerking van persoonsgegevens
toestemming heeft gegeven.
Stilzwijgende toestemming is niet voldoende. De stichting moet kunnen aantonen dat zij geldige
toestemming van personen heeft gekregen voor het verwerken van hun persoonsgegevens.
Het intrekken van de toestemming moet net zo eenvoudig zijn als het geven ervan. De stichting wijst de
toestemminggever ook op dit recht. Na intrekking van de toestemming moet de stichting de verwerking
van de betreffende gegevens stoppen. De stichting kan dan geen andere grondslag gebruiken om de
gegevens toch te verwerken.
Andere grondslagen
Deze volgende 5 grondslagen zijn noodzakelijkheidsgrondslagen. De verwerking van persoonsgegevens
mag alleen als het nodig is voor 1 van de genoemde doelen.
2. Uitvoering van een overeenkomst
Persoonsgegevens mag de stichting verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst.
Bijvoorbeeld het vastleggen van naam en adresgegevens om een besteld product bij een
bestuurslid thuis te kunnen afleveren. Deze gegevens mogen alleen voor dat doel worden gebruikt.
De stichting mag deze gegevens later niet voor andere doeleinden gebruiken. Daarvoor heeft de
stichting weer toestemming nodig.
3. Wettelijke verplichting
Soms moet u persoonsgegevens vastleggen om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een
werkgever moet de persoonsgegevens van werknemers vastleggen en doorgeven aan bijvoorbeeld
de Belastingdienst. Zonder toestemming van de werknemer mogen de gegevens niet worden
doorgegeven aan een organisatie waarvoor geen wettelijke verplichting geldt. Daarvoor is weer
toestemming nodig.
4. Vitaal belang
In noodsituaties, als het gaat om gezondheid of gevaar voor leven kan verwerking van
persoonsgegevens door hulpverleners gerechtvaardigd zijn. Deze grondslag kan alleen gebruikt
worden als het echt niet mogelijk is om toestemming te krijgen.
5. Algemeen belang
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U mag onder deze grondslag persoonsgegevens verwerken als het gaat om een andere wettelijke
bepaling waarin ook het doel van de verwerking is omschreven.
6. Gerechtvaardigd belang
Persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang.
Het ‘gerechtvaardigd belang’ gaat niet op als de rechten van de betrokken personen zwaarder
wegen. Het kan gaan om een gerechtvaardigd belang als er sprake is van een relevante en passende
relatie tussen een organisatie en haar klanten. Bij een gerechtvaardigd belang kan het bijvoorbeeld
gaan om het verwerken van inlognamen en wachtwoorden voor de beveiliging van het netwerk. De
organisatie moet open zijn over het gerechtvaardigde belang. Betrokken personen kunnen bezwaar
maken tegen het verwerken van persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang.
Dit AVG-register is opgemaakt voor de administratie van een doopsgezinde stichting. Voor meer informatie
omtrent de AGV wordt verwezen naar:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemeneverordeninggegevensbescherming
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Toestemming AVG Richtlijn MGV
Ondergetekende is bekend met het door MGV opgestelde AVG-register en is zich ervan bewust dat
personalia door het bestuur worden opgeslagen ten behoeve van haar eigen administratie. Daarnaast
kunnen nog beeld dragende materialen worden gebruikt.
o Ja, ik geef MGV toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens en om foto's en/of
video's van mij te plaatsen in promotionele uitingen zoals, brochures, de website, lokale krant en
op social media, zolang ik lid ben van het bestuur, ik betrokken ben als externe contactpersoon
en/of deelneem c.q. deelgenomen heb aan een reis namens/vanuit deze stichting. Na schriftelijke
beëindiging van mijn betrokkenheid bij MGV mogen de reeds geplaatste foto’s en video’s op de
website en social media blijven staan en worden gebruikt voor toekomstige publicaties, mits ik daar
schriftelijk bezwaar voor aangetekend heb bij de stichting.
o Nee, ik geef geen toestemming en begrijp daarmee dat mijn betrokkenheid bij MGV per direct
beëindigd zal worden.
Naam:

………………………………………………………………

Plaats en datum:

………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………………………………

Indien minderjarig
Naam:

………………………………………………………………

Naam ouder/verzorger:

………………………………………………………………

Plaats en datum:

………………………………………………………………

Handtekening ouder/verzorger:

………………………………………………………………

Formulier graag na invulling en ondertekening scannen en mailen naar: globalvillage@doopsgezind.nl of
per post toezenden aan ons postadres zoals vermeld op onze website.
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Registratie datalek
Datum
Omschrijving
Voorbeeld Lijst persoonsgegevens
01-07-19 naar verkeerde emailadres verzonden

globalvillage@doopsgezind.nl

Bestuurder Melding
Secretaris
Nee

Datum
n.v.t.

Reizen, Ervaren, Ontmoeten en Verrijken

Oplossing/voorkoming
E-mailadres blijkt niet te
bestaan. Gebruikt e-mailadres
uit de lijst verwijderd

mgv.doopsgezind.nl

