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worden aan het bekende adres info@vhptatasteel.eu 

   

 JAARGANG 43 // 15 mei 2018 

NIEUWSBRIEF 
 
 
 
 

BELANGENORGANISATIE VOOR 
MIDDENGROEPEN EN HOGER 
PERSONEEL BIJ TATA STEEL 

Beste VHP-leden, 
 
Zoals bekend wordt per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming 
persoonsgegevens vervalt dan. 
 
De VHP beheert, voor de uitoefening van haar werkzaamheden, persoonsgegevens van haar leden. Voorbeelden van 
persoonsgegevens zijn o.a.: Adresgegevens, contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen), geboortedatum. 
 
Wat verandert er? 
Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun 
privacy rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Dit betekent dat de VHP toestemming nodig heeft om uw 
persoonsgegevens te beheren en te gebruiken voor een van tevoren bepaald duidelijk doel. Verder hebben betrokken 
personen het recht om inzage te hebben in de in beheer zijnde persoonsgegevens en ook het recht om die gegevens te 
(laten) wijzigen of geheel of gedeeltelijk te (laten) verwijderen. 
 
Hoe pakken we het aan? 
In verband met de invoering van de AVG zal de VHP een privacyreglement opstellen dat ter goedkeuring aan de 
ledenvergadering zal worden voorgelegd. Het privacyreglement krijgt daarmee dezelfde status als het HHR. In het HHR 
zal een verwijzing naar het privacyreglement opgenomen worden. Zolang de goedkeuring van de ledenvergadering er 
nog niet is, zal gesproken worden over een ‘voorlopig privacyreglement’. Het (voorlopig) privacyreglement zal 
gepubliceerd worden op het openbare deel van onze website. Vanwege de impact op de vrijwilligers en de vele 
aspecten die bij de invoering van het privacyreglement komen kijken, kiest het VHP-bestuur ervoor om te starten met 
een basis-privacyreglement dat voldoet aan de intentie van de AVG maar nog niet alle aspecten hiervan zal afdekken. 
Deze basis zal dan in de komende maanden verder uitgewerkt en aangevuld worden mede op basis van wat duidelijk 
wordt wat voor een vereniging als de VHP verder nog nodig is. 
  
Wat zijn de vorderingen? 
Een bestuurslid van de VHP heeft zich verdiept in wat van de VHP verlangd wordt in het kader van het van toepassing 
worden van de AVG per 25 mei. Alle in beheer zijnde persoonsgegevens zijn geïnventariseerd. Op basis van die 
inventarisatie zal een heroverweging plaatsvinden over nut en noodzaak van het in beheer houden van de verschillende 
persoonsgegevens. Vervolgens wordt het privacyreglement opgesteld op basis van de inventarisatie en de genoemde 
heroverweging.  
Het bestuur van de VHP zal uiterlijk 24 mei 2018 het voorlopig privacyreglement in het openbare deel van de website 
publiceren. In dat reglement zal in ieder geval een klachtenprocedure opgenomen worden, alsmede een 
conformiteitsverklaring en een aantal te hanteren uitgangspunten. De detailuitwerking van het reglement maakt ook 
deel uit van het voorlopig privacyreglement maar zal eerst algemeen van aard zijn en de komende maanden steeds 
specifieker worden. 
Na het publiceren van het voorlopig privacyreglement zullen de benodigde acties uitgevoerd worden om invulling te 
geven aan het reglement. Dit zal ook in de komende periode gebeuren. Denk hierbij aan de van alle leden benodigde 
akkoordverklaring om de persoonsgegevens te beheren en gebruiken maar ook aan de andere eisen die de wet stelt 
zoals inzage van de eigen gegevens. 
 
U gaat hier de komende tijd dus nog genoeg van merken! 


