Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
in werking. De bedrijfsvoering moet dan zodanig geregeld zijn dat jouw
organisatie aan de wettelijke privacy vereisten voldoet.
Bibliotheken
Bibliotheken zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen van de AVG. Als
organisaties die persoonsgegevens verwerken, zijn bibliotheken dus zelf aan zet om
de nieuwe privacywetgeving goed te borgen in de organisatie.
Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie
toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp). Naast de FG bestaan twee andere functies. Een Privacy Officer is in feite het
aanspreekpunt binnen de organisatie waar medewerkers met vragen en meldingen
terecht kunnen. Een Security Officer is verantwoordelijk voor de beveiliging op technisch
en organisatorisch vlak.
In een aantal gevallen zijn organisaties vanaf 25 mei 2018 verplicht om een FG aan te
stellen. Na raadpleging van diverse specialisten op dit gebied blijkt dat bibliotheken en
Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) niet verplicht zijn tot het aanstellen van
een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor gemeentelijke bibliotheken kan die
verplichting wel gelden.
Hoewel een FG niet verplicht is, lijkt het wel wenselijk om de FG taken te beleggen.
Bij de regionale bijeenkomsten van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) in
2017 is de vraag naar een landelijk georganiseerde FG telkens aan de orde gesteld met
eenzelfde resultaat: het lijkt beter dit regionaal of provinciaal te regelen. De redenen zijn
als volgt: een landelijke FG is pas effectief als deze persoon goed in het netwerk en
werkgebied is ingebed, weet van de vele verschillende systemen, directe contacten heeft
met de relevante personen op lokaal-, provinciaal- en landelijk niveau die te maken
hebben met de systemen en toegang heeft tot de systemen.
Handreiking ‘Bibliotheek en privacy’
Op veler verzoek herschrijft de FOBID de handreiking ‘Bibliotheek en privacy’ uit 2006
naar de actuele stand van wetgeving en AVG. De VOB laat een juridische- en praktische
toets op het concept uitvoeren. Wij streven er samen met FOBID naar om de definitieve
handreiking vóór de invoering van de AVG beschikbaar te maken.
Dienstenaanbod POI’s
Een aantal POI’s bieden diensten aan om bibliotheken in hun werkgebied te
ondersteunen bij het voldoen aan de AVG. Er is een variëteit in dit dienstenaanbod. In
het onderstaande overzicht staan de contactgegevens en, indien aanwezig, de
bijbehorende doorverwijspagina voor ondersteuning op digitale veiligheid en
gegevensbescherming van desbetreffende Provinciale Ondersteuningsinstelling.

