HOE DE LEIDSE STUDENTEN EKKLESIA (LSE) OMGAAT MET PRIVACY
De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (VGA) vraagt van organisaties duidelijkheid
te verschaffen over hun privacy beleid. De Leidse Studenten Ekklesia gaat zorgvuldig om met de haar
toevertrouwde persoonsgegevens. Haar privacy beleid is conform de VGA vormgegeven.
1. Met welk doel worden persoonsgegevens in een bestand bewaard?
De LSE kent vijf categorieën persoonsgegevens, elk met een verschillend doel. Referte het ‘Register’.
2. Wie binnen de organisatie zijn verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens (bestuur, directie)? Voor een kleine organisatie zoals de LSE is een aparte ‘Functionaris Gegevensbescherming’ niet verplicht, vooral omdat er geen bijzondere persoonsgegevens zijn opgeslagen of
grootschalig gegevens verwerkt worden. Om die reden is bij de LSE de privacy-taak belegd bij één
bestuurslid, degene die verantwoordelijk is voor het Secretariaat (waar met de gegevens gewerkt
wordt). Dit is in het dossier vastgelegd.
3. Welke persoonsgegevens worden in het bestand opgenomen, is daar een overzicht van? De LSE
heeft een overzicht van de opgeslagen persoonsgegevens.
4. Worden er bijzondere persoonsgegevens bewaard (godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke
gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij,
strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in
verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, genetische en biometrische
kenmerken. Onder deze laatste vallen vingerafdrukken, stem, handschrift, geometrie van de
handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat)? En welke wettelijke uitzonderingsregel is van
toepassing?
De LSE slaat géén bijzondere persoonsgegevens op. Gezien de oecumenische aard van de organisatie wordt aan leden wel gevraagd wat hun godsdienstige achtergrond is. Bij het Ekklesia Taalprogramma worden selectief enkele van deze gegevens gevraagd en opgeslagen, omwille van
een beter doelbereik.
5. Hoe worden de personen geïnformeerd over welke persoonsgegevens worden bewaard? Bij inschrijving worden personen geïnformeerd over de manier waarop de LSE persoonsgegevens opslaat.
6. Wat is er geregeld voor personen om hun eigen persoonsgegevens in te zien?
Personen kunnen te allen tijde een volledig uittreksel van hun persoonsgegevens opvragen.
7. Hoe worden de persoonsgegevens bewaard (in fysieke mappen, computer, cloud, …)?
De LSE slaat persoonsgegevens op in digitale mappen op de pc van het secretariaat. De bestanden worden door twee wachtwoorden afgeschermd voor onbevoegden.
8. Zijn er kopieën of wordt er een back-up van het gegevensbestand gemaakt en hoe wordt die bewaard?
De LSE maakt eens per twee maanden een back-up van de persoonsgegevens die op een harde
schijf buiten de organisatie, achter een wachtwoord wordt opgeslagen.
9. Welke maatregelen heeft de organisaties genomen om te voorkomen dat andere onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien?

De fysieke gegevens worden in een gesloten kast opgeslagen. De digitale gegevens zijn door
twee wachtwoorden beschermd.
10. Wie binnen de organisatie hebben toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens?
Twee secretariaatsmedewerkers hebben toegang tot de bestanden met persoonsgegevens van
de leden van de Vereniging. Ook de ICT-beheerder die de back up maakt heeft toegang tot de gegevens. De persoonsgegevens van deelnemers en contacten van het Studentenprogramma zijn
enkel toegankelijk voor de drie studentenpastores. De persoonsgegevens van deelnemers aan
het Ekklesia Taalprogramma zijn slechts toegankelijk voor de algemeen Programma Coördinator.
11. Zijn er afspraken gemaakt met externe partijen die de persoonsgegevens gebruiken of verwerken,
is er een verwerkersovereenkomst?
De LSE gebruikt geen externe partijen voor verwerking van persoonsgegevens. Het Ekklesia Taalprogramma deelt persoonsgegevens met de landelijke koepel ‘HetBegintMetTaal’. Hier is de VGA
van toepassing.
12. Heeft een de organisatie een procedure opgesteld voor het melden van datalekken, en staat die
op papier? De LSE heeft een back-upbeleid en heeft dit in het dossier vastgelegd. In Nederland
bestaat een meldplicht voor een serieus data-lek. Komen op één of andere manier alle persoonsgegevens van de LSE op straat te liggen, dan zal zij dit melden bij Autoriteit Persoonsgegevens.
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