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Leuker kunnen
we het niet maken,

makkelijker wel.



We zitten er samen in.



Ik ben géén
GDPR-specialist.
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gekregen om 
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aan te passen of te 

verwijderen?



Wie heeft de afgelopen
2 jaar een aanvraag

gekregen om 
persoonsgegevens
aan te passen of te 

verwijderen?



Geen paniek!



Krijg je zo’n vraag,
doe dan gewoon wat

die persoon je vraagt.



Doe je dat niet,
en dient deze persoon

een klacht in bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit,

dan pas komt de
GDPR in werking.



Op dat moment
moet je kunnen bewijzen

dat je vereniging
persoonsgegevens
‘verwerkt’ volgens

de regels van de GDPR.
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In samenwerking met Scwitch en de VZF
werd een nieuwe rubriek uitgewerkt opdat jij je als zwemclub

makkelijk in orde kan stellen met de GDPR.



Aan de hand van een ‘GDPR-Checklist’ krijg je een overzicht
van wat er moet gebeuren en vooral hoe je hieraan begint.



Op basis van de antwoorden op elke vraag kan Assist
een voorstel tot Register en Privacyverklaring ‘op maat’ opmaken.





De Checklist start met enkele informatieve pagina’s zodat iedere 
gebruiker steeds de nodige info en uitleg over de GDPR bij de hand heeft. 



















Door de juiste vragen te stellen, wordt meteen duidelijk
wat je precies moet doen om je in orde te stellen.







Waar mogelijk, worden tools aangereikt
zodat elke verenigingen zich via Assist in orde kan stellen.



Het Logboek is zo’n tool, dat overigens bij sommige
handelingen in Assist automatisch wordt aangevuld.
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Om het je nog makkelijker te maken, kan je in die Inventaris
aangeven tot welke koepel of federatie je vereniging aangesloten is.
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Om het jullie zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we
per ‘soort vereniging’ heel wat standaardinstellingen ingesteld.



Normaal gezien staat ‘Zwemsportclub’
bij jullie ook al standaard geselecteerd.



Op basis van die selectie, kan Assist een aantal
Kerntaken en Ondersteunende taken vooraf aanvinken.



Uit alle mogelijke Kerntaken en Ondersteunende taken, vinkt Assist 
automatisch de meest gangbare aan. Uiteraard kan je dit zelf aanpassen.



Vervolgens krijg je een overzicht van alle Doeleinden waarvoor jouw 
vereniging persoonsgegevens kan verwerken, en dit opgedeeld per Taak.



Je kan dit overzicht zelf aanpassen door Doeleinden uit te vinken, extra 
Doeleinden toe te voegen, of Doeleinden van plaats te veranderen.



Per Doeleinde moet je nog wel de standaard instellingen - die Assist
ook voor jou automatisch heeft ingesteld - nakijken en goedkeuren.



Vervolgens krijg je een overzicht van alle Doeleinden waarvoor jouw 
vereniging persoonsgegevens kan verwerken, en dit opgedeeld per Taak.



Je kan zelf de benaming, de verklaring en de soort persoonsgegevens
die je voor deze Doeleinde gebruikt nakijken en aanpassen indien nodig.



Standaard staan alle soort persoonsgegevens al opgelijst
en dit voor de ‘gemiddelde zwemsportclub’.



Zo kan je extra soort persoonsgegevens toevoegen indien deze
in jouw vereniging voor deze Doeleinde ook verwerkt worden.



Je kan aangeven op basis van welke wettelijke grond
deze persoonsgegevens verwerkt worden en hoe deze gebruikt worden.



Ten slotte kan je per Doeleinde aangeven hoe deze gegevens
ontvangen werden en hoe lang ze zullen bewaard worden.









Als je dit voor elke Doeleinde nagekeken hebt, is niet alleen je
GDPR-Register klaar, maar heeft Assist ook alle nodige informatie om

voor jouw vereniging een ‘voorstel tot Privacyverklaring’ op te maken.
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