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Nieuwe Europese privacywet 
 
De nieuwe Europese privacywet, operationeel per vrijdag 25 mei 2018, geeft consu-
menten meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun 
persoonsgegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Dit 
geldt dus ook voor de leden van de Vereniging Wijkberaad Houtwijk. Alle wijkbewo-
ners kunnen daarvan (gratis) lid zijn - zie ‘Statuten’ op onze website.  
 
Direct van toepassing op verenigingen 
 
Persoonsgegevens 
Wie persoonsgegevens gebruikt moet zich aan wettelijke regels houden. De nieuwe privacy-
wet bestempelt meer gegevens tot persoonsgegevens. De IP-adressen, unieke nummers die 
apparaten krijgen zodra verbonden met internet, zijn daarvan een voorbeeld. 
 
Toestemming  
Verenigingen hebben toestemming nodig van hun leden voor het gebruik van persoons-
gegevens. Wijkberaad Houtwijk gaat er vanuit dat het van de door zijn leden reeds  opge-
geven gegevens gebruik kan maken, conform hun privacyverklaring, om hen te informeren. 
 
Privacyverklaring 
Privacyverklaringen moeten straks worden weergegeven in ‘beknopte, transparante, begrij-
pelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal. De privacy-
verklaring van Wijkberaad Houtwijk is te vinden op onze website (via menu op homepage). 
 
Persoonsgegevens meekrijgen 
In de huidige privacywet bestaat al een ‘inzagerecht’ dat organisaties verplicht alle gegevens 
die zij over iemand hebben aan diegene ter beschikking stellen.  Het nieuwe recht, de 
zogenaamde ‘dataportabiliteit’, is in de nieuwe privacywet geregeld. 
 
Niet direct van toepassing op Wijkberaad Houtwijk 
 
Meer ‘bijzondere persoonsgegevens’ 
Onder de nieuwe wetgeving vallen, bijvoorbeeld, ook DNA-gegevens en vingerafdrukken  
in de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’. Dit is voor een vereniging als Wijkberaad 
Houtwijk niet direct van toepassing. 
 
Recht op vergetelheid 
In de nieuwe privacywet heb je ‘recht op vergetelheid’. Je kunt in bepaalde gevallen dus let-
terlijk eisen dat organisaties je ‘vergeten’. Om te voorkomen dat je via Google nog jaren- 
lang stuit op persoonlijke gegevens die verwijderd hadden moeten worden. 
 
Bezwaar tegen profileren 
Bedrijven maken van jou een ‘profiel’ dat zo veel mogelijk gedetailleerde informatie bevat. 
Die profielen zijn goud waard voor adverteerders. Profilering blijft onder bepaalde voorwaar-
den toegestaan, maar consumenten hebben het recht om hiertegen bezwaar te maken.  
 
Privacyverklaring Wijkberaad Houtwijk 
 
De privacyverklaring van Wijkberaad Houtwijk is te vinden op www.wijkberaadhoutwijk.nl in 
het dossier ‘Privacyverklaring Wijkberaad Houtwijk’ 


