
 
De KNHB stelt op haar website in haar advies aan verengingen: 
 
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/privacyverklaring-en-
verwerkersovereenkomst-de-voorbeelden 
 

 N.B. De KNHB sluit geen verwerkersovereenkomst af met de verenigingen (leden), 
omdat de KNHB zelf verwerkersverantwoordelijke is (degene die beslist over het doel 
van en de middelen voor die verwerking). De KNHB is verantwoordelijke, want zij 
bepaalt zelf waarom en hoe bepaalde gegevens wel of juist niet worden gebruikt. 

 
 
Volgens rijksoverheid : 
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-
verordening-gegevensbescherming 
 

 $3.5: “Bij gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten de partijen onderling duidelijke 
afspraken maken over wie invulling geeft aan de diverse rechten en plichten uit de 
Verordening. Het is met name van belang dat de betrokkene weet waar hij terecht 
kan om zijn rechten uit te oefenen. Ongeacht de afspraken tussen de gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijken blijven zij hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving 
van de Verordening”. 

 
 
De KNHB  heeft op haar website over haar eigen verwerkingsverantwoordelijkheid een 
privacyverklaring opgesteld, hieronder enkele punten ervan. Hiermee accepteren ze 
verwerkingsverantwoordelijkheid, leggen uit welke gegevens ze hebben en hoe ze hiermee 
omgaan, en bij wie iemand terecht kan in om zijn/haar rechten uit te oefenen. Bovenal 
stellen ze aan de AVG wet te voldoen. 
 
https://www.knhb.nl/privacyverklaring 
 

 Als je een van onze websites of apps bezoekt, informatie aanvraagt via onze 
websites of apps, telefonisch contact met ons opneemt en/of je bij ons aanmeldt, of 
een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn 
zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij 
houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 Wanneer je vragen hebt over dit privacyreglement of een klacht hebt over de manier 
waarop wij met je persoonsgegevens omgaan dan kun je contact opnemen 
met privacy@knhb.nl. 

 
De conclusie die we als MHCX hieruit trekken is dat onze relatie met de KNHB, hiermee 
voldoende is afgedekt in het licht van de huidige AVG wetgeving. 

  



 

 

  


