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In dit document wordt de werkwijze beschreven aan de hand waarvan het landelijk secretariaat van 
Jong Management is gekomen tot een correcte aanpassing van zijn beleid met betrekking tot de 
bescherming van persoonsgegevens.  
 
 
Inleiding 
Jong Management hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van zijn leden. 
De vereniging beheert behoorlijk wat ledeninformatie en daar moet zorgvuldig mee worden 
omgegaan. Vanaf 25 mei 2018 moet het beheer van alle persoonsgegevens tevens in lijn zijn met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming, de opvolging van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Dit heeft vooral tot gevolg dat duidelijk in kaart gebracht moet worden welke 
gegevens er worden verwerkt en wie er verantwoordelijk is voor het beheer. Voor leden moeten te 
allen tijde inzichtelijk zijn op welke manier Jong Management de persoonsgegevens beheert. 
 
Samenvatting en tijdlijn 

▪ Vanaf januari 2018 is Jesse Schreurs namens het landelijk secretariaat begonnen met de 
voorbereidingen om JM ‘AVG proof’ te maken. In deze voorbereidingen is er een juridische 
workshop bijgewoond en is er informatie en advies ingewonnen over het onderwerp bij 
leden, leveranciers en relaties zoals het verantwoordelijke projectteam van VNO-NCW.   

 
▪ Er is vervolgens een inventarisatie gemaakt van alle gegevens die door Jong Management 

worden beheert en opgeslagen. Daarnaast is in kaart gebracht welke derde partijen en 
leveranciers betrokken zijn bij het verwerken van de betreffende persoonsgegevens. Deze 
gegevens zijn vastgelegd in een verwerkingenregister [LINKEN]  

 
▪ Opgeslagen persoonsgegevens die zonder doel of uitdrukkelijke toestemming zijn verstrekt 

(zogenaamde overbodige lijstjes) zijn verwijderd. 
 

▪ Met de betrokken partijen is een verwerkingsovereenkomst gesloten. 
 

▪ Het beleid rond de verwerking van persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacy Statement 
welke is gepubliceerd op de website van Jong Management. 

 
▪ Op 25 mei is er een email verstuurd naar alle leden. Hierin is verwezen op het beleid van JM 

met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. Kringbestuurders hebben op 
dezelfde dag een email ontvangen met nadere toelichting en in het bijzonder op hun rol en 
verantwoordelijkheid als ‘medeverwerkers’ gewezen. 
 

▪ De procedure rond de invoering van nieuwe (kandidaat) leden is herzien en voorzien van de 
juiste informatievoorziening die erop toeziet dat nieuwe leden weten welke 
persoonsgegevens er worden verwerkt en met welke reden (al dan niet door derden). 
 

▪ Jesse Schreurs is aangewezen als verantwoordelijk contactpersoon. Leden en relaties kunnen 
contact met hem opnemen als zij vragen en opmerkingen hebben aangaande het beleid van 
Jong Management met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Er is een 
‘datalek protocol opgesteld waarbij Jesse tevens is aangewezen als eerste contactpersoon. 
Hij zal in geval van een datalek alle betrokken partijen informeren. 
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▪ Er is een geheimhoudingsverklaring opgesteld die door beide medewerkers van het 

landelijke secretariaat is ondertekend en tevens is toegezonden aan de overige betrokken 
verwerkers van persoonsgegevens binnen JM. 
 

▪ Tot slot is het nieuwe beleid en werkwijze gedocumenteerd en gearchiveerd zodat ook 
volgende werknemers en bestuursleden tijdig en correct op de hoogte kunnen worden 
gebracht van de vereiste acties, procedures en de te betrachten zorgvuldigheid.  

 
 
 
 
 

Checklist bescherming en verwerking persoonsgegevens Status 

1. Onderzoeken in welke processen persoonsgegevens worden verwerkt  
 

Voldaan 

2. Vastleggen van deze processen in een verwerkingen register 
 

Voldaan 

3. Checken of er gegevens worden gedeeld met derde partijen op de file 
server/ specifieke locatie op file server waar persoonsgegevens worden 
bewaard 

 

Voldaan 

4. Opstellen verwerkingsovereenkomst 
 

Voldaan 

5. Opstellen verwerkingsovereenkomst met leveranciers 
 

Voldaan 

6. Onderzoek waar wordt gevraagd naar persoonsgegevens en check of hier 
verwezen wordt naar een privacy overeenkomst 

 

Voldaan 

7. Databeveiligingsbeleid met VNO-NCW afstemmen 
 

Voldaan 

8. Opstellen Datalek protocol   
 

Nog niet 
definitief 

9. Opstellen Privacy Statement op website 
 

Voldaan 

10. Integreer privacy verklaring in proces (website, papier etc. )  
 

Voldaan 

11. Vasteleggen nieuwe werkwijze in handboek 
 

Nog niet 
definitief 

  

 
 
 


