
 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het 
Middelhovenfonds  
 
1. Algemeen 
Op 28 mei 2018 is de europese AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) ingegaan. De AVG vervangt de Nederlandse 
Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). 
Het gaat bij de gegevensbescherming om bescherming van 
persoonsgegevens; dus gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. 
Degene die zijn persoonsgegevens heeft afgestaan blijft eigenaar van de 
gegevens en heeft recht op inzage en verwijdering hiervan. 
 
Hoe het Middelhovenfonds omgaat met de bescherming van de 
persoonsgegevens wordt beschreven in het Dossier AVG 
Middelhovenfonds. 
 
2. Dossier AVG Middelhovenfonds 
Dit dossier bestaat uit: 

- 2.1 Register Verwerkingen  
- 2.2 Privacy Verklaring 
- 2.3 Bestuursbesluiten rondom de AVG 
- 2.4 Beleid rondom continuïteit 
- 2.5 Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming 

 
2.1 Register Verwerkingen 
In dit register is vastgelegd welke gegevens het Middelhovenfonds nodig 
heeft om een aanvraag te kunnen beoordelen en verder af te kunnen 
handelen. 
 

Gegeven Waarom vastgelegd 

Naam, adres, woonplaats Voor bezoek i.v.m. de aanvraag 
Voor schriftelijke uitslag 

Geslacht Voor briefaanhef 

Financiële situatie aanvrager Voor beoordeling van de aanvraag 

Gegevens (algemeen en 
financieel) over partner en 
kinderen 

Voor beoordeling van de aanvraag 

Geboortedatum Voor beoordeling van de aanvraag 

Beroep/werkgever Voor eventuele voorliggende 
voorziening 

Bankrekeningnummer Voor overmaking toegekend bedrag 



Toelichting van de aanvraag Voor beoordeling van de aanvraag 

Toelichting door huisarts Voor beoordeling van de aanvraag 

Naam Zorgverzekering plus 
vorm verzekering 

Voor eventuele voorliggende 
voorziening 

Aanvragen bij andere 
instanties 

Voor beoordeling van de aanvraag 

Archief Voor beoordeling latere aanvragen 

  
 
2.2 Privacyverklaring 
Het Middelhovenfonds legt alleen gegevens vast die nodig zijn voor 
beoordeling van een aanvraag en de afhandeling ervan.  
Gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere instanties als dit nodig 
is voor de beoordeling van de aanvraag en na toestemming van de 
aanvrager.  
 
2.3 Bestuursbesluiten rondom de AVG  
Om de privacy van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens te 
waarborgen heeft het bestuur de volgende besluiten genomen: 

- In de notulen, die digitaal verstuurd worden naar de bestuursleden, 
worden geen persoonsgegevens opgenomen. Deze worden alleen 
opgenomen in de papieren versie van de notulen die in een 
afgesloten enveloppe aan de bestuursleden worden toegestuurd, 
(voorafgaand aan de volgende bestuursvergadering).  

- Na afloop van de bestuursvergaderingen worden de notulen en 
verdere documenten waarop persoonsgegevens van de 
aanvragers zijn vermeld, ingeleverd bij de secretaris, waarna deze 
documenten door de papiervernietiger gaan. Alleen 1 ondertekend 
exemplaar wordt opgenomen in het archief. Dit exemplaar wordt 
ook gebruikt voor de accountantscontrole om de juiste uitvoering 
van de bestuursbesluiten vast te kunnen stellen. 

 
2.4 Beleid rondom continuïteit 

- Een deel van de persoonsgegevens wordt op de computer van de 
secretaris vastgelegd. Hiervan wordt maandelijks een back-up 
gemaakt.  

- Alle documenten met persoonsgegevens worden bij de secretaris 
in een afsluitbare kast bewaard. Dit geldt ook voor de gemaakte 
back-ups. 

- De computer waarop de persoonsgegevens zijn vastgelegd is 
beveiligd met een wachtwoord. 
 

 



 
2.5 Toezichthouder 
De privacy is een verantwoordelijkheid van het hele bestuur. De 
uitvoering ervan is belegd bij de secretaris. 
 
3. Website Middelhovenfonds 
Op de website van het Middelhovenfonds (www.middelhovenfonds.nl) is 
de Privacy Verklaring van het Middelhovenfonds opgenomen. 
 
Deze verordening is vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 
september 2018 en is voor onbepaalde tijd van kracht. 
 
Dieren, 11 september 2018 
 
 
 

 
 

http://www.middelhovenfonds.nl/

