Uitleg relatie Bonden – Verenigingen – Sportlink en de AVG
Zowel de JBN als de bij de JBN aangesloten clubs/verenigingen zijn allemaal voor zich
‘verwerkingsverantwoordelijke’ (= verantwoordelijke) zoals gedefinieerd in de AVG. Dat betekent dat
ieder voor zich de verantwoordelijkheid heeft om aan de AVG te voldoen. Dit brengt allerlei
verplichtingen met zich mee voor de JBN en de clubs/verenigingen.
Sportlink is een ‘verwerker’ van persoonsgegevens voor de JBN en de bij de JBN aangesloten
clubs/verenigingen. Ofwel: Sportlink verwerkt persoonsgegevens in opdracht van zowel de JBN als de
clubs/verenigingen. Ook dat brengt verplichtingen, waaronder een goede beveiliging van de
persoonsgegevens met zich mee. Sportlink wil waar mogelijk de JBN en de clubs/verenigingen helpen
bij de implementatie van de AVG. Daarom is een project gestart waarin met bonden over de te
nemen stappen is overlegd en is er een uitgebreide inventarisatie voor de bonden en clubs gemaakt
van de persoonsgegevens die verwerkt worden.
Verwerkersovereenkomst
Tussen een verwerker en een verantwoordelijke moet een zogenaamde ‘verwerkersovereenkomst’
gesloten worden. Daarom heeft Sportlink zijn contracten voor de clubs in de zomer van 2017 op de
AVG aangepast en de verwerkersovereenkomst geïntegreerd in de voorwaarden. Clubs/verenigingen
die rechtstreeks producten of diensten afnemen van Sportlink via de site, krijgen die nieuwe
contracten toegestuurd. Clubs die hun (basis-)producten via de JBN afnemen, krijgen de nieuwe
voorwaarden via de JBN. Deze sluit de JBN op korte termijn af met Sportlink en de JBN zal er dan
voor zorgen dat de bij de JBN aangesloten clubs/verenigingen voor 25 mei 2018 de nieuwe
voorwaarden toegestuurd krijgen.
De JBN en clubs/verenigingen zijn allebei zelfstandig verantwoordelijken. De JBN en
clubs/verenigingen verstrekken persoonsgegevens aan elkaar. Dit zijn verstrekkingen tussen
verantwoordelijken. Tussen de JBN en de bij de JBN aangesloten clubs/verenigingen hoeft dus geen
verwerkersovereenkomst gesloten te worden.
Wel moet de JBN en clubs/verenigingen hebben vastgelegd welke gegevens verstrekt worden, met
welk doel en wat daar dan verder mee gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld vastgelegd worden in statuten,
reglementen of besluiten van de algemene ledenvergaderingen. Het is verstandig deze afspraken
samen te vatten in een apart document, omdat je mensen hierover moet informeren. De JBN zal dit
doen in een privacy statement. Het privacy statement wordt op korte termijn op de website van de
JBN geplaatst.

