Uitleg relatie Lid-Vereniging en KNAS
Is er een verwerkersovereenkomst nodig tussen de vereniging en de KNAS?
Wanneer is een verwerkersovereenkomst verplicht?
Er is een verwerkersovereenkomst nodig als er een verantwoordelijke en een verwerker is. Voor het
onderscheid tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker is bepalend dat een
verwekingsverantwoordelijke degene is die het doel en de middelen voor de gegevensverwerking
vaststelt. Een verwerker heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen en handelt uitsluitend
in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, waarbij
de verwerking de primaire opdracht is.
Het bepalen van het doel en de middelen kan ook betekenen dat de verantwoordelijke kiest voor
inschakeling van een partij die gegevens op een bepaalde manier verwerkt en niet voor een andere
partij.
Afspraken binnen de KNAS
In de statuten van de KNAS is bepaald dat verenigingsleden “automatisch” lid worden van de KNAS
op het moment dat zij lid worden van een lid-vereniging. De verenging meldt de sporter bij de bond
aan en draagt ook de bondscontributie af. Dit is vaak in de statuten of het huishoudelijk reglement
van de lid-vereniging geregeld.
Door deze constructie ontstaan er twee overeenkomsten. Er is dan een overeenkomst tussen (1) de
sporter en de lid-vereniging en (2) tussen de sporter en de KNAS. Onderdeel van de overeenkomst
met de lid-vereniging is dat de sporter lid wordt van de KNAS, dat de lid-vereniging hem aanmeldt en
de bondscontributie voor hem afdraagt.
Het is verstandig op het aanmeldformulier van de vereniging duidelijk op te nemen dat de sporter bij
lidmaatschap van de vereniging ook lid van de KNAS wordt. Ook is het verstandig op te nemen dat de
vereniging zorgt voor aanmelding en contributieafdracht aan de KNAS. Zo gaat het lid bewust beide
lidmaatschappen aan en is het goed op de hoogte.
De lid-vereniging levert de persoonsgegevens van de sporter aan bij de KNAS als zij deze bij de KNAS
aanmeldt. Het betreft, vanuit het perspectief van de lid-vereniging, verstrekking van gegevens aan
een derde (de KNAS) ter uitvoering van de sportovereenkomst met de vereniging.
Omdat de sporters lid zijn van zowel de lid-vereniging als de KNAS zijn lid-verenging en KNAS beiden
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Beiden moeten daarom een eigen grondslag
hebben voor de verwerkingen die zij doen. Vaak zal dit neerkomen op Uitvoering van de (eigen)
overeenkomst of Gerechtvaardigd belang. In deze situatie is géén verwerkersovereenkomst tussen
vereniging en bond vereist.

