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in  je  k wb-afdel ing

Rechten
De GDPR  gaat over de rechten van het individu over wie je persoonsgegevens bijhoudt.  Voor een kwb-afdeling 
zijn de volgende rechten belangrijk:

•  recht op informatie - wat hou je bij van mij? waarom hou je dit bij? wat doe je er mee? 
•  recht op inzage en kopie - ik moet mij eigen gegevens kunnen inkijken 
•   recht op aanpassing - als mijn gegevens niet juist zijn, moeten ze aangepast worden
•  recht op vergetelheid - ik mag vragen om alle gegevens die je van mij hebtte verwijderen
•  recht op intrekken toestemming - als ik mijn toestemming gegeven heb om mijn gegevens te gebruiken, mag 
 ik die altijd terug intrekken.

Jouw kwb-afdeling moet zorgen dat deze rechten in orde zijn van de personen van wie je gegeven bijhoudt.

Plichten
Om te zorgen dat de rechten gevrijwaard zijn van de mensen van wie je gegevens bijhoudt, moet 
je afdeling zorgen voor volgende zaken:

•  Je moet een goede reden (een ‘rechtsgrond’) hebben om persoonsgegevens bij te
  houden.
•  Je gebruikt de gegevens enkel voor deze reden.
•  Je houdt niet meer gegevens bij dan je echt nodig hebt.
•  De gegevens die je bijhoudt, moeten juist zijn. En de persoon in kwestie moet ze 
 kunnen inkijken.
•  Zodra je de gegevens niet meer nodig hebt, verwijder je deze.
•  Je beveiligt de gegevens.
•  Je zorgt ervoor dat je bij problemen kan aantonen dat je alles gedaan hebt om in orde te zijn 
 met de wetgeving. Eén van de instrumenten hiervoor is het gegevensregister: een lijst waarin 
 o.a. staat welke gegevens je bijhoudt. Dit is een ‘levende’ lijst die je regelmatig opnieuw 
 bekijkt en actualiseert.

www.kwbeensgezind.be/gdpr

Ook jouw kwb-afdeling houdt gegevens van personen bij. Van je leden bijvoorbeeld. Of van de contactpersonen van 
bevriende verenigingen. Misschien zelfs van deelnemers aan activiteiten. Vanaf 25 mei 2018 valt dit onder de GDPR*: 
een Europese verordening rond de bescherming van persoonsgegevens. Die GDPR kan je zien als een uitbreiding en 
verbetering van de bestaande wet op de privacy. Ook kleinere organisaties, zoals kwb-afdelingen, moeten in orde zijn, 
vanaf 25 mei 2018. Dus ook jouw kwb-afdeling. 

*GDPR staat voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands spreekt men over de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


