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Beleidsdocument voor informatiebeveiliging BVIKZ
Met dit beleidsdocument wil de Bvikz laten zien dat zij voldoet aan de AVG. Op de volgende vragen
wordt een antwoord gegeven:
- Welke organisatorische en technische maatregelen de Bvikz genomen heeft om de
persoonsgegevens te beveiligen
.
Organisatorische en technische maatregelen:
De Bvikz heeft de volgende maatregelen genomen:
- organisatorische maatregelen:
* Er is een privacy expert (penningmeester/secretaris) aangewezen. Slechts de voorzitter en de
penningmeester/secretaris hebben toegang tot gegevensbestanden met persoonsgegevens;
* Voor alle vrijwilligers is een geheimhoudingsovereenkomst overlegd en ondertekend;
* Alle vrijwilligers hebben een schrijven ontvangen m.b.t. de AVG. Dit om het bewustzijn van hoe om
te gaan met persoonlijke gegevens te verhogen;
* Het bewaren en bewerken van persoonsgegevens wordt tot het minimale beperkt;
* Per verwerking van het gegevensbestand wordt het besluitvormingsproces en de achterliggende
overwegingen vastgelegd.
- technische maatregelen:
* De computer, Ipad en Telefoon waar persoonsgegevens zijn opgenomen zijn allen beveiligd met een
wachtwoord/code van de persoonlijke gebruiker. Deze wachtwoorden/codes worden niet met
anderen gedeeld;
* Alle bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord;
* Bestanden die per email worden verzonden zijn beveilig met een persoonlijke code voor de
ontvanger.
Die code wordt separaat via sms of andere mogelijkheid aan de ontvanger ter kennis gesteld. In
overleg kan ook besloten worden bestanden via “WeTransfer” te versturen
* Software, zoals browsers, virusscanners en operating systems worden up-to- date gehouden;
* Er worden afspraken gemaakt hoe lang gegevens worden bewaard en wanneer zij worden
verwijderd;
* Alle e-mails van de Bvikz staan op een aparte mailbox. Deze is slechts benaderbaar door het
ingeven van een wachtwoord. Dit wachtwoord is bekend bij de voorzitter en de
secretaris/penningmeester
* Alle digitale dossiers van de Bvikz staan op een separate schijf van een computer. Toegang tot de
schijf is slechts mogelijk door het invoeren van het wachtwoord. Dit wachtwoord is bekend bij de
voorzitter en de secretaris/penningmeester

