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Algemeen 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is ook 

wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Dit heeft 

consequenties voor de wijze waarop Noordenwind Vereniging ter bevordering van Duurzame Energie 

Nederland (hierna: Noordenwind) met persoonsgegevens van leden en certificaathouders omgaat. In 

dit beleidsdocument wordt beschreven hoe Noordenwind voor de naleving van deze verordening 

zorgt. 

 

Persoonsgegevens bij Noordenwind 

 De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door Noordenwind is 

gelegen in:  

- toestemming van de betrokken persoon en/of 

- noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 

 

 De persoonsgegevens van alle leden en certificaathouders zullen vertrouwelijk worden 

behandeld. Toegang tot deze gegevens is beperkt tot strikt noodzakelijk. Het bestuur van 

Noordenwind is de beheerder van deze gegevens. 

 

 Deze gegevens worden bij Noordenwind op de volgende wijze gearchiveerd: 

 

- elektronisch in het systeem van het secretariaat; 

- op papier in het leden- en certificaathouder dossier; 

 

 Toegang tot het systeem en dossier is beperkt tot de functionarissen die daartoe door het 

bestuur van Noordenwind zijn gemachtigd.  

 

 Toegang tot de elektronische bestanden wordt beheerd door wachtwoordbescherming. 

Werkstations zijn beschermd middels een virusscanner en firewall. 

 

 Noordenwind houdt een Register van Verwerkingsactiviteiten bij conform de AVG; 

 

 Van alle leden en certificaathouders wordt een Schriftelijk Toestemming bewaard waarop zij 

hebben ingestemd met het verstrekken van hun persoonsgegevens aan Noordenwind; 

 

 Noordenwind heeft een Privacy Statement met als doel om op een eenvoudige en heldere 

manier uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe deze worden 

verwerkt.  
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Verwerkers 

Noordenwind ondertekend met haar partners een Verwerkersovereenkomst waarmee zij zich 

conformeren aan de regels van de AVG. 

 

Datalekken 

Noordenwind houdt een overzicht bij van eventuele datalekken (klein of groot). Meldingen van 

datalekken worden gedaan aan het bestuur van Noordenwind. Noordenwind conformeert zich 

aan de meldplicht datalekken richting Autoriteit Persoonsgegevens.   

 

Functionaris Gegevensbescherming 

Organisaties zijn in bepaalde situaties verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming 

(FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en 

naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit is in drie situaties verplicht: 

- voor overheidsinstanties en publieke organisaties; 

- voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen of 

diens activiteiten in kaart brengen; 

- voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal bijzondere 

persoonsgegevens verwerken. 

 

Aangezien de betreffende situaties niet op Noordenwind van toepassing zijn, is binnen 

Noordenwind geen functionaris gegevensbescherming aangesteld. 

 

Data Protection Impact Assessment (DPIA) 

Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling is alleen verplicht als een gegevensverwerking 

waarschijnlijk een hoog privacy risico oplevert voor de mensen van wie de organisatie gegevens 

verwerkt. De AVG geeft aan dat er in ieder geval een DPIA moet worden uitgevoerd als een 

organisatie: 

- systematisch en uitgebreid persoonlijke aspecten evalueert gebaseerd op 

geautomatiseerde verwerking; 

- op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt of strafrechtelijke gegevens 

verwerkt; 

- op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied. 

 

Aangezien de betreffende situaties niet op Noordenwind van toepassing zijn, wordt binnen 

Noordenwind geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitgevoerd. 


