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      Lions Clubs International 

        Multiple District 110 - The Netherlands 

           District 110 AZ 

Informatieve bijeenkomst wet AVG 

Plaats: Golden Tulip hotel Zoetermeer 

Datum en tijd: maandag 25 februari 2019 van 20.00 tot 22.30 uur. 

 

Aanwezig: Paul Karremans, Joost Avis, Erik Donatz, Harry Horlings, Peter ten Bosch, Gertrude Borsboom, Frank 
Marcus, Marianne Knijnenburg, Jan Willem Rikkers en Bert van Eken. 

 
Paul stelt zichzelf voor aan de groep en zijn deskundigheid op het gebied van de wet AVG en Privacy wordt erg 
duidelijk. Hij is “Functionaris Gegevensbescherming Lions Nederland”. 
Paul onderscheidt de volgende aspecten in zijn presentatie: 

1. Wat is de wet AVG? 
2. Wat betekent dat voor de Lions-organisatie? 
3. Wat betekent dat voor de individuele Lions-clubs? 
4. Allerlei tips en adviezen. 

 
Zie de volgende filmpjes om bewust te worden het belang van privacy-gegevens: 

• https://www.youtube.com/watch?v=AYXM56YJWSo  

• https://www.youtube.com/watch?v=sENv5vlXiu4  

• https://www.youtube.com/watch?v=YNPI6B-BUW4  
 

Wat is de wet AVG? 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat  
voor iedereen in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De “Autoriteit Persoonsgegevens” ziet in Nederland toe op 
naleving van de wet. 
De AVG zorgt onder meer voor: 

• versterking en uitbreiding van privacy rechten; 
• meer verantwoordelijkheden voor organisaties; 
• dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om 

boetes tot 20 miljoen euro op te leggen. 
De Lions-organisatie valt onder de Duitse toezichthouder, 
gevestigd in Wiesbaden. 
Het is niet de bedoeling van de wet om het verenigingen en 
stichtingen het bestaan onmogelijk te maken. 
 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens, waarop de AVG van toepassing is zijn:  

• Naam 

• Adres 

• Locatiegegevens 

• Online-identificatiemiddel(en) 

• Informatie over gezondheid 

• Inkomen 

https://www.youtube.com/watch?v=AYXM56YJWSo
https://www.youtube.com/watch?v=sENv5vlXiu4
https://www.youtube.com/watch?v=YNPI6B-BUW4
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#wat-merken-mensen-van-wie-persoonsgegevens-worden-verwerkt-van-de-avg-6211
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#wat-zijn-de-belangrijkste-veranderingen-voor-organisaties-6195
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#hoe-hoog-zijn-de-boetes-onder-de-avg-6198
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• Cultureel profiel 

• Foto 
Voor wat betreft foto’s: bij kinderen moeten we extra voorzichtig zijn. Ouders en/of scholen moeten 
toestemming geven om kinderen te mogen fotograferen.  
Wanneer er een foto wordt gemaakt in een bepaalde ruimte, dan strekt het aanbeveling om personen al bi j 
binnenkomst te informeren, dat er gefotografeerd zal worden.  
Bij een foto in de openbare ruimte is het niet nodig iedere willekeurige voorbijganger toestemming te vragen.  

Wat betekent de AVG voor een Lionsclub? 
De Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) legt de 
verantwoordelijkheid bij de organisatie 
om aan te tonen dat u aan de 
privacyregels voldoet. Door te voldoen 
aan de verantwoordingsplicht 
(accountability) levert u een belangrijke 
bijdrage aan de bescherming van het 
grondrecht van mensen op privacy.  

De AVG-regels dwingen om goed na te 
denken over hoe uw organisatie 
persoonsgegevens verwerkt en 
beschermt. De verantwoordingsplicht 
houdt in dat u moet kunnen aantonen 
dat uw omgang met privacygegevens 
aan de regels van de AVG voldoen. 
U moet bijvoorbeeld kunnen aantonen 
dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals rechtmatigheid, transparantie, 
doelbinding en juistheid. 
Ook moet u kunnen laten zien dat u de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de 
persoonsgegevens te beveiligen. 
In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen genoemd waarmee u aan uw verantwoordingsplicht voldoet. 
Zo moet u meestal een register van verwerkingsactiviteiten (verwerkingsregister) bijhouden. Naast de verplichte 
maatregelen kunt u ervoor kiezen om extra maatregelen te nemen. Als jouw organisatie persoonsgegevens ter 
beschikking stelt aan een derde partij, dan is een verwerkersovereenkomst nodig. 

Verwerkersovereenkomst AVG 
Als jouw organisatie de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, dan moet er volgens de 
wetgeving een verwerkersovereenkomst worden opgesteld. In de verwerkersovereenkomst moet nadrukkelijk 
worden omschreven wat de exacte afspraken zijn tussen de verwerkingsverantwoordelijke (jij dus) en een verwerker 
(de derde partij). Is dit niet op een juiste manier vastgelegd, dan riskeren beide partijen een fikse boete en is de 
verwerker aansprakelijk voor mogelijke schade die kan ontstaan. Dit wil je natuurlijk te allen tijde voorkomen. 

Wat staat er in een verwerkersovereenkomst?  
In de verwerkersovereenkomst moeten onder andere de navolgende zaken worden vastgelegd:  

• Het onderwerp van de verwerking;  
• De duur van de verwerking; 
• De aard van de verwerking; 
• Het doel van de verwerking;  
• Het soort persoonsgegevens die worden opgeslagen; 
• De manier waarop omgegaan moet worden met een datalek; 
• Meer informatie over de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke. 

Ook moet er in de verwerkersovereenkomst staan dat de verwerker de persoonsgegevens niet voor andere 
doeleinden gebruikt. Andere belangrijke zaken zijn dat de verwerker:  

• gehouden is aan strikte geheimhouding; 
• de persoonsgegeven direct verwijdert of teruggeeft na afloop van de verwerkingsdiensten; 

Wat betekent de AVG voor een Lionsclub? 

Lokale  
Lionsclub 

LOLAS 
MD 110 

 
 
 
 

 

Clubgegevens 
Persoonsgegevens 
Familiegegevens 
Foto  

Inzien 
Het lid kan corrigeren 
Reduceren 
Delen binnen de club 
Delen binnen MD110? 
Delen met Oakbrook? 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#hoe-voldoe-ik-aan-de-verantwoordingsplicht-6099
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#ben-ik-verplicht-om-een-register-van-verwerkingsactiviteiten-op-te-stellen-6101
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• helpt om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen, als het gaat om hun privacy-rechten. De verwerker zal 
dus aan verzoeken zoals recht op inzage, correcte, vergetelheid en dataportabiliteit moeten kunnen voldoen 

In onder andere de volgende situaties moet er een verwerkersovereenkomst worden opgesteld:  
• Als een derde partij de hosting van je website regelt. 
• Als een derde partij toegang heeft tot de back-end van jouw website. 
• Een clouddienstverlener die jouw klantgegevens opslaat. 

De verwerkingsverantwoordelijke neemt in het register op: 
• Naam en contactgegevens van de organisatie. 
• Eventuele contactgegevens van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en de gegevens van de 

eventuele Functionaris Gegevensbescherming (FG). 
• Gegevensbescherming (FG). 
• Doeleinden van gegevensverwerking. 
• Een beschrijving van de categorieën van personen/betrokkenen en de categorieën van gegevens die 

verzameld worden (regulier/bijzonder). 
• Mogelijke categorieën ontvangers van gegevens. 
• Of er sprake is van verstrekking van persoonsgegevens aan een derde land (buiten de EU) of een 

internationale organisatie. 
• De (voorgenomen) bewaartermijnen. 
• Een algemene beschrijving van de getroffen beveiligingsmaatregelen. 

De verwerker neemt in het register op: 
• De naam en contactgegevens van de verwerker, verantwoordelijke en de eventuele FG. 
• Of er sprake is van verstrekking van persoonsgegevens aan een derde land (buiten de EU) of een 

internationale organisatie. 
• Een algemene beschrijving van de getroffen beveiligingsmaatregelen. 

Verwerkingsregister AVG 
In het verwerkingsregister staat informatie over de persoonsgegevens die u verwerkt. U moet bijvoorbeeld kunnen 
aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals rechtmatigheid, 
transparantie, doelbinding en juistheid. 
Ook moet u kunnen laten zien dat u de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de 
persoonsgegevens te beveiligen. 
Het register van verwerkingsactiviteiten (verwerkingsregister) bevat informatie over de persoonsgegevens die u 
verwerkt. U mag zelf weten hoe u het register opstelt. Wel schrijft de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) voor welke informatie u als verantwoordelijke of verwerker in het register moet zetten.  

Verplicht verwerkingsregister  
De AVG schrijft voor dat u als verwerkingsverantwoordelijke de volgende informatie in het register moet opnemen: 

• De naam en contactgegevens van: 
o uw organisatie of de vertegenwoordiger van uw organisatie; 
o eventuele andere organisaties met wie u gezamenlijk de doelen en middelen van de verwerking 

heeft vastgesteld; 
o de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) als u die heeft aangesteld; 
o eventuele internationale organisaties waar u persoonsgegevens mee deelt. 

• De doelen waarvoor u de persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld voor de werving en selectie van 
personeel, het bezorgen van producten of direct marketing. 

• Een beschrijving van de categorieën van personen van wie u gegevens verwerkt. Bijvoorbeeld 
uitkeringsgerechtigden, klanten of patiënten. 

• Een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens. Zoals het BSN, NAW-gegevens, 
telefoonnummers, camerabeelden of IP-adressen. 

• De datum waarop u de gegevens moet wissen (als dat bekend is). 
• De categorieën van ontvangers aan wie u persoonsgegevens verstrekt. 
• Deelt u de gegevens met een land of internationale organisatie buiten de EU? Dan moet u dit aangeven in 

het verwerkingsregister. 
• Een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen die u heeft genomen om de 

persoonsgegevens die u verwerkt te beveiligen. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#wat-moet-er-in-het-register-van-verwerkingsactiviteiten-staan-6137
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LOLAS 

 

Aandachtspunten en adviezen 
• De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie in de club. 

• MD110 faciliteert de clubs met een centrale database voor ledenadministratie. 

• Leden moeten expliciet toestemming verlenen om persoonsgegevens te delen buiten de eigen Lionsclub en 

om het E-mail adres te delen met LCI. 

• Leden hebben inzage-, correctie- en verwijderingsrecht. 

• Leden mogen data minimaliseren tot wat minimaal nodig is voor de administratie. 

• Leden dienen Lolas in te stellen voor 

o Delen van persoonsgegevens met andere clubs in Nederland en LCI. 

• In het kader van de bedrijfsvoering kunnen aangestelde functionarissen gebruik maken van de 

ledengegevens binnen MD110. 

o Verwerkingen dienen opgenomen te worden in het verwerkingsregister. 

o Voorwaarden is dat deze passen binnen autorisatie en beveiligingsbeleid van MD110. 

• Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de ledenadministratie en afdracht van contributie worden 

verstrekt aan LCI, t.w. 

o Clubnummer ₀  LCI-nummer van lid ₀   Achternaam 

o Clubnaam ₀  Voornaam ₀   E-mailadres (indien aangegeven in LOLAS) 

Clubgegevens 

Persoonsgegevens  

Familiegegevens 

Foto  

Data 

INTERFASE 

LOLAS database 

LOLAS 

App

LOLAS 
database 

LIONS 
APP 

LIONSCLUB A 

Lion clubs die een 
gezelligheidsvereniging 
vormen, die een bestuur 
hebben en voldoen aan de 
wettelijke verplichtingen 
van een vereniging 

Lions District A 
Van de 

Internationale 
Association of 

Lionsclubs 
(inschrijving KvK) 

Overige ideële 
organisatie. 

Centrale database waar alle Lionsclubs in 
worden geregistreerd wordt gekoppeld aan een 
mobiele App. 
Een beperkte set persoonsgegevens is 
zichtbaar. Lokaal worden er gegevens van de 
clubleden opgeslagen. 

Centrale database waar alle Lionsclubs en leden 
in worden geregistreerd. Per Lionsclub kan men 
alle gegevens van ieder lid inzien. Iedereen die 
toestemming heeft tot de database heeft 
inzagerecht na toestemming van ieder Lionslid in 
Nederland. 
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• Gebruik de MyLion App uit Amerika niet. Deze voldoet niet aan de Europese wetgeving. 

• Reageer niet op wervende (niet functionele) e-mails van LCI. Deze worden slecht gecoördineerd en er 

ontbreekt een “opt in beleid”. 

• Controleer de persoonsgegevens in Lolas en maak een bewuste keus wie de gegevens kunnen inzien en stem 

dit af met de partner. 

• Geef tijdig wijzigingen door aan de clubsecretaris en/of wijzig zelf gegevens (voor zover mogelijk). 

• Elke App  heeft zijn prijs!! 

o Gebruik Facebook selectief voor fundraising. 

o Plaats uitsluitend beelden en namen die gedeeld mogen worden (toestemming) 

o Als club ben je medeverantwoordelijk. 

o Dropbox wordt automatisch eigenaar van verzonden bestanden. Verstuur geen persoonsgegevens 

via dit medium. Wees selectief. 

o WhatsApp wisselt gegevens uit met Facebook. Dataverzamelaar. Ga er bewust mee om. Het 

complete adressenbestand wordt gedeeld. 

• Zorg dat persoonsgegevens op één locatie staan. 

• Meld datalekken alleen als er bijzondere of gevoelige gegevens zijn gelekt bij de AP en bij de betrokkenen. 

• Gebruik bij mailen altijd BCC voor groepsactiviteiten. Mail geen bijzondere persoonsgegevens. 

• Maak gebruik van de Lions Cloud omgeving. 

• Beveilig uw telefoon met een extra password. 

• Denk aan een back-up. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitwisseling van gegevens 

1

 

• Clubna
• Distri
• Voorna
• Naa
• Tite
• Geslacht 
• Geboorteda
• Adr
• Postco
• Woonpl
• Lan
• Telefoonnumme
• E - mail 

• Fot
• Installatied
• Naam 
• Lol n
• USA 
• Charter 
• Functie binnen 
• Partnergege
• Initial
• Roepna
• Achterna
• Geslacht 
• Gehuwd 

LOLAS  
database 

12.000 Lionsleden 
6 districten 
Lions Nederland 
Lions Stichtingen 
Beperkte doorgifte buiten Europa (VS) 

Lionsclub A 
Leden van een lokale club 
die een 
gezelligheidsvereniging 
vormen en die een bestuur 
hebben en voldoen aan de 
wettelijke verplichtingen 
van een vereniging. 

 

Inzagerecht 
• Clubnaam 
• District 
• Voornaam 
• Naam 
• Titels 
• Geslacht m/v 
• Geboortedatum 
• Adres 
• Postcode 
• Woonplaats  
• Land 
• Telefoonnummer 
• Mailadres  

Foto 
Installatiedatum 
Naam sponsor 
Lolasnr. 
USA nr 
Chartermember 
Functie in club 
Partnergegevens 
Initialen 
Roepnaam 
Achternaam 
Geslacht m/v 
Gehuwd j/n 

Lolas database 
 
Toegankelijk 
met inlogcode 
en password 
 
Database staat 
onder controle 
van bewerker in 
een datacenter. 

Zelfstandige 
entiteit 
 
Vereniging die 
op basis van 
vriendschap 
activiteiten 
onderneemt 
en lid is als 
club van Lions 
Club Interna-
tional en het 
MD110. 


