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Register van Verwerkingsactiviteiten BVIKZ 
 
Dit register bevat informatie over de persoonsgegevens die door de Bvikz worden verwerkt. De 
handelingen met betrekking tot het bijhouden en verwerken worden verricht door geregistreerde 
bestuursleden van de Bvikz. Deze zijn terug te vinden op het uittreksel van de KvK Utrecht onder 
nummer 65378644 
 
Het aanleggen van bestanden met persoonsgegevens wordt belegd bij de secretaris/penningmeester 
van de Bvikz. Deze is tevens de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) / privacy expert. 
 
Het doel van het verwerken van persoonsgegevens is: 

- het aanmaken en bijhouden van een ledenbestand, 
- het bijhouden en verwerken van een bestand met meldingen van natuurlijke personen die op 
- eigen initiatief de Bvikz benaderen 
- het aanmaken van digitale dossiers in mailmappen en of digitale mappen 
- het maken van een rapportage van de meldingen. Deze rapportage is volledig 

geanonimiseerd opgesteld. 
 

  
In het ledenbestand worden de volgende gegevens bijgehouden: 

- voornaam en achternaam natuurlijke persoon 
- adres, woonplaats en postcode 
- telefoonnummer en emailadres 
- datum ingang lidmaatschap 

Als leden het lidmaatschap opzeggen bij de Bvikz worden zij uit dit bestand verwijderd. 
 
In het bestand met meldingen van natuurlijke personen worden de volgende gegevens bijgehouden: 

- naam 
- instantie van melding 
- VT arts/onderzoeker (indien bekend) 
- vorm van mogelijke mishandeling 
- gemeente 
- meldende instantie 
- onderwerp van melding 
- status bij Bvikz 
- bijzonderheden 
- emailadres en telefoonnummer van ouders die de Bvikz hebben benaderd 
- datum melding bij Bvikz 
- actie  
- bijzonderheden 

Als een melder (natuurlijke persoon) zijn of haar lidmaatschap heeft opgezegd zullen alle gegevens 
met ingang van die datum worden vernietigd. 
 
Beveiliging bestanden en e-mails:  
Zie “Beleidsdocument voor informatiebeveiliging BVIKZ” 
 
 



 
Geheimhoudingsplicht 
Personen in dienst van of werkzaam voor de Bvikz hebben een geheimhoudingsplicht ondertekent. 
 
Privacy rechten 
De Bvikz zal in alle gevallen voldoen als betrokkenen hun privacy rechten uitoefenen (zoals het recht 
op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit). 
 
Andere verplichtingen 
De Bvikz zal ook andere verplichtingen na komen. Zoals bij het melden van datalekken, het uitvoeren 
van een data protection impact assessment (DPIA) en bij een voorafgaande raadpleging. Deze 
verplichting ligt bij alle bestuursleden. 
 
Audits 
De Bvikz werkt mee aan audits van een derde partij. Zij stelt alle relevante informatie beschikbaar om 
te kunnen controleren of zij zich als verwerker houdt aan de hierboven genoemde verplichtingen (uit 
artikel 28 AVG). 
 


