
 

VERWERKINGSREGISTER  
van de Stichting Gemeenschapshuis Vessem (ook genoemd Gemeenschapshuis D’n Boogerd) 

ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgesteld in de 

bestuursvergadering dd. 10-12-2018 

Dit document bevat 2 bijlagen 

 
Het Bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Vessem (ook genoemd Gemeenschapshuis D’n 
Boogerd), gevestigd in Vessem;  

o Gebruikt persoonsgegevens van vrijwilligers, contactpersonen van verenigingen en stichtingen 
(Raad van Aangeslotenen), gebruikers/huurders van het gemeenschapshuis 

o Gebruikt persoonsgegevens van vrijwilligers om hen te kunnen benaderen voor vrijwilligerswerk 
voor door derden georganiseerde of haarzelf georganiseerde activiteiten en om de financiële 
afwikkelingen te kunnen verrichten zoals vastgelegd in het Privacyreglement dat is vastgesteld in 
de bestuursvergadering van 10 december 2018. 

o Gebruikt persoonsgegevens van de contactpersonen van verenigingen en stichtingen (Raad van 
Aangeslotenen) om hen te kunnen benaderen over door hen gehuurde ruimten of door hen 
georganiseerde activiteiten en om de financiële afwikkelingen te kunnen verrichten zoals 
vastgelegd in het Privacyreglement dat is vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 december 
2018. 

o Gebruikt persoonsgegevens van gebruikers/huurders van het gemeenschapshuis om hen te 
kunnen benaderen over door hen gehuurde ruimten of door hen georganiseerde activiteiten en 
om de financiële afwikkelingen te kunnen verrichten zoals vastgelegd in het Privacyreglement dat 
is vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 december 2018. 

o Verwerkt persoonsgegevens van haar vrijwilligers uitsluitend in haar vrijwilligersadministratie. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van One.com en Rushfiles (waarmee geen 
verwerkingsovereenkomst wordt afgesloten). 

o Verwerkt persoonsgegevens van de contactpersonen van de verenigingen en stichtingen in 
Vessem (Raad van Aangeslotenen) uitsluitend in haar vereniging administratie. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van One.com en Rushfiles (waarmee geen verwerkingsovereenkomst wordt 
afgesloten). 

o Verwerkt persoonsgegevens van de gebruikers/huurders van het gemeenschapshuis uitsluitend in 
haar derden administratie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van One.com en Rushfiles (waarmee 
geen verwerkingsovereenkomst wordt afgesloten). 

o Verwerkt persoonsgegevens in de categorieën zoals vermeld in het Privacy reglement van 
Gemeenschapshuis Vessem 

o Wist persoonsgegevens na 7 jaar  

o Verstrekt geen persoonsgegevens aan derden 

o De beheerder van Gemeenschapshuis Vessem en de medewerkers van Gemeenschapshuis 
Vessem en de bestuursleden van Gemeenschapshuis Vessem gebruiken e-mailadressen van 
vrijwilligers, contactpersonen van de verenigingen en stichtingen, gebruikers/huurders van het 



gemeenschapshuis, om te communiceren over inhoudelijke en organisatorische aangelegenheden 
in relatie tot door haarzelf of door verenigingen en stichtingen of door derden georganiseerde 
activiteiten. 

o Heeft onderstaande technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
(zoals opgenomen in het Privacyreglement van Gemeenschapshuis Vessem) te beveiligen: 

- Gegevens van vrijwilligers, contactpersonen verenigingen/stichtingen en 
gebruikers/huurders worden verwerkt in een beveiligde database (Rushfiles.com en 
One.com) 

- Deze gegevens in vorm van e-mails of overzichten worden na verwerking in de database, 
vernietigd. 

- Gegevens die gedeeld moeten worden binnen het bestuur worden in een beveiligde 
cloud-omgeving (One Drive) gedeeld. 

- Heeft vrijwilligers in kennis gesteld van dit verwerkingsregister.  
o Klachten en datalekken worden in de bijlagen van dit document geregistreerd. 
o Agendeert het onderwerp Privacy jaarlijks in haar bestuursvergadering. 

 

 

 

 

Dit verwerkingsregister (met bijlagen) werd goedgekeurd in de bestuursvergadering 

van 10 december 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bijlage 1: Klachtenregister  

 

Datum Klacht Indiener Afhandeling Door ….. ….. ….. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bijlage 2: REGISTER DATA LEKKEN 

 
Organisaties die een data lek willen melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen dat doen via 
het meldloket datalekken. 
 
Wat is een data lek precies? 
Bij een data lek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens 
bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een data lek valt dus 
niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. 
We spreken van een data lek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals 
bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Bij een data lek zijn de 
persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene 
waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden. 
 
Voorbeelden data lekken 
Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen 
laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. 
 
Melden datalek 
Degene die een datalek ontdekt, meldt dit direct aan de beheerder. De beheerder onderzoekt of er 
persoonsgegevens verloren zijn gegaan en of deze onrechtmatig gebruikt kunnen worden. De 
beheerder informeert de voorzitter. De beheerder en de voorzitter onderzoeken de mogelijke 
gevolgen van het datalek  (aard en omvang) en informeren, indien nodig, de betrokkene hierover. 
Voorzitter en beheerder ondernemen actie om datalekken in de toekomst te voorkomen. 

 

 Register:  

Datum Gemeld door Datalek Beschrijving 
Gemeld 

aan 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

https://www.google.nl/search?source=hp&ei=gymyW6PnA8rawAKF25vYBA&q=meldloket+datalekken&oq=meldlo&gs_l=psy-ab.1.0.0l3.368.2736.0.5241.5.5.0.0.0.0.146.404.2j2.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.4.401...0i131k1j0i10k1.0.4-aGa4ZhIA8
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/beveiliging-van-persoonsgegevens

