Verklaring van de Commissie Registratie Persoonsgegevens KISS 2020.
De Commissie verklaart aan de Algemene Vergadering van NOC*NSF van 16 november het
volgende.
Toetsing
Blijkens het “Registratiereglement ‘Kennis en Informatiesysteem voor de Sport’ (KISS)” van
NOC*NSF heeft de Commissie tot taak de toepassing van het Reglement door bestuur en directie
van NOC*NSF te toetsen. De toetsing betreft met name de te verwerken persoonsgegevens van
leden van sportbonden, het beheer van de persoonsregistratie, de door NOC*NSF of ingehuurde
derden zowel fysiek als computertechnisch te nemen maatregelen ter beveiliging van de
persoonsregistratie en het toezien op de mogelijkheid dat leden van sportbonden bezwaar
kunnen maken tegen de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt.
Persoonsgegevens
Op grond van het Registratiereglement KISS van NOC*NSF worden van natuurlijke personen
die lid zijn van een sportbond de volgende persoonsgegevens geregistreerd: postcode,
geboortedatum, geslacht en optioneel: de begindatum van het lidmaatschap van de
desbetreffende sportbond(en). De sportbonden leveren deze gegevens via het portaal VMS
(Verdelen Middelen Sportagenda) aan waarna NOC*NSF de persoonsgegevens opslaat op een
server binnen haar netwerk te Papendal waartoe derden geen toegang hebben.
De persoonsgegevens zijn toegankelijk voor een beperkt aantal (8) medewerkers van
NOC*NSF en de toegang tot de persoonsgegevens door medewerkers wordt
geregistreerd/gelogd. De persoonsgegevens zijn na verwerking (anonimiseren) tijdig
verwijderd. De geanonimiseerde gegevens worden vervolgens verwerkt in een KISSrapportage. De overstap van systemen van Qlikview naar PowerBI hebben geen invloed op de
verwerking van persoonsgegevens, nu in PowerBI de geanonimiseerde gegevens worden
ingeladen. De Commissie heeft geen bijzonderheden geconstateerd.
AVG
De Commissie doet de aanbeveling aan NOC*NSF om na te gaan in hoeverre sportbonden hun
informatievoorziening op orde hebben en doet de oproep aan sportbonden om eerder
ontvangen instructies van NOC*NSF hieromtrent (verder) op te volgen. Voorts doet de
Commissie de aanbeveling aan NOC*NSF om een procesbeschrijving op te maken van de KISSregistratie.
Inzage of bezwaar
Er zijn bij NOC*NSF geen verzoeken van sportbondleden binnengekomen voor inzage in de
eigen, in de persoonsregistratie opgenomen persoonsgegevens. Volgens opgave van NOC*NSF
zijn er geen bezwaren ontvangen van sportbondleden ten aanzien van het naleven van het
reglement. Er is bij de commissie geen beroep ingesteld tegen een besluit inzake
persoonsgegevens van de algemeen directeur van NOC*NSF.
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