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Inleiding 
 
Kaderleden hebben regelmatig voor de uitoefening van hun werk actuele ledengegevens nodig.  

Per 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving AVG van kracht en dit heeft direct gevolgen voor de wijze 
van omgang met de ledengegevens. Dit betekent dat deze gegevens niet zondermeer mogen worden 
opgevraagd of gebruikt.  
 
Deze handleiding is gebaseerd op basis van de privacyreglement ledengegevens 2018 en geeft aan 
onder welke voorwaarden ledengegevens opgevraagd en gebruikt mogen worden. 
 
Opvragen en gebruiken van ledengegevens 
 
In het aanvraagformulier wordt gevraagd om te beschrijven waarom de gegevens nodig zijn en voor 
welke doel, dit is een harde voorwaarde van AVG. 
De bestuurder bepaald op basis van je beschrijving of de aanvraag wel of niet gehonoreerd wordt. 
 
Beroep 

Indien de bestuurder het verzoek afwijst en je bent het er niet mee eens kan je in beroep gaan bij het 

sectorhoofd of de manager lokaal/regionaal. De volgende stap is dan de Algemeen secretaris en 

uiteindelijk de klachtencommissie kaderleden. 

Bewaren van gegevens 
 
Het is vanzelfsprekend dat je zorgvuldig omgaat met de verkregen gegevens. 
Je zorgt ervoor dat anderen niet zomaar bij de gegevens kunnen en je deelt ze niet met anderen.  

Als je klaar bent met je activiteit, dan moet je direct de gegevens verwijderen. Het bewaren van de 

ledengegevens is niet toegestaan. 

 
 
Bijlage 1: Aanvraagformulier voor ledengegevens 
 
In het aanvraagformulier wordt specifieke vragen gesteld o.a. voor welke doel je ledengegevens 
nodig hebt en welke soort gegevens je nodig hebt.  
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BIJLAGE I 

Aanvraagformulier ledengegevens ten behoeve van werkzaamheden voor FNV 

 

Graag ontvang ik als FNV-kaderlid van (aankruisen wat van toepassing is): 

[ ] Bedrijf……….. ……………………………..…………………..…..……..  (invullen) 

[ ] Sectorraad…… …………………………..………….………..………….  (invullen) 

[ ] Lokaal Netwerk ……. .……………….……..………………..………….  (invullen) 

[ ] Netwerk… ……………………….…………....………………………….  (invullen) 

[ ] Ledenparlement……. .……………….……..………………..………….  (invullen) 

[ ] Commissie van LP  …………….…………....………………………….  (invullen) 

 [ ] Individuele dienstverlening  …….…………....………………………….  (invullen) 

 [ ] Anders, namelijk ………….……………………..…………….…………….  (invullen) 

 

een overzicht van de leden die tot bovenstaande groep behoren. Daarbij verzoek ik om de volgende gegevens 

(aankruisen): 

[ ] Naam 

[ ] Adres 

[ ] Inschrijfdatum / jubileumgegevens 

[ ] CAO  

[ ] Telefoonnummers 

[ ] Anders, namelijk …………………………………….……………… 

Het gebruik is noodzakelijk ten behoeve van de hierna omschreven vakbondsactiviteiten: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………(invullen) 

 

Ik realiseer me dat deze gegevens privacygevoelig zijn, dat het Privacyreglement Ledengegevens FNV hierop van toepassing 

is en dat overtreding van deze regels strafbaar kan zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Ik zal daarom 

- zorgvuldig omgaan met deze gegevens; 
- de gegevens uitsluitend gebruiken voor de hierboven omschreven activiteiten; 
- deze gegevens niet delen met anderen buiten FNV; 
- deze gegevens niet delen met anderen binnen FNV, tenzij dat uitdrukkelijk uit de hierboven omschreven activiteiten 

blijkt, of dat vanwege enig wettelijk voorschrift het delen van de gegevens noodzakelijk is; 
- de gegevens uitsluitend op een veilige plek bewaren (voor zover ik ze digitaal bewaar zorg ik voor een computer met 

actuele virusscanner, firewall en besturingssysteem (Windows/Apple OS/Linux), 
- direct melding maken van inbreuk in verband met de persoonsgegevens (verlies, diefstal, etc.) bij het privacy office 

van de FNV via PrivacyOffice@fnv.nl. 
- deze gegevens onmiddellijk vernietigen zodra de hierboven omschreven activiteiten zijn beëindigd. 
 

………………………………………………………………(naam) en handtekening 

 

………………………………………………………………(lidmaatschapsnummer) 

 

………………………………………………………………(handtekening en datum) 

 


