Verklaring van de Commissie Registratie Persoonsgegevens KISS
De Commissie verklaart aan de Algemene Vergadering van NOC*NSF van 20 november
2012 het volgende:
De Commissie heeft in 2012 twee keer vergaderd. In de vergadering van oktober is
gevraagd om de rapportage van of namens de directeur over de wijze waarop NOC*NSF
invulling heeft gegeven aan de maatregelen zoals die in het Registratiereglement KISS zijn
beschreven.
Eind oktober heeft de Commissie deze rapportage ontvangen en beoordeeld op de juridische
aspecten en de beveiliging van de gegevens.
Hieruit is gebleken dat de KISS-gegevens zijn opgeslagen in een datacentrum met de
hoogste mate van beveiliging, dat voldoet aan vele ISO-standaarden en de gegarandeerde
beschikbaarheid van de gegevens.
Hiermee voldoet volgens NOC*NSF de opslag van de gegevens aan de eisen die de Wet
Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt.
De webapplicatie en de verbinding er naar toe zijn beveiligd met een certificaat. De
webapplicatie geeft geen toegang tot de persoonsgegevens, doch uitsluitend tot de data die
in het Registratiereglement zijn vastgelegd.
Het beheer van de accounts waarmee toegang wordt verkregen ligt bij de afdeling ICT
Services van NOC*NSF, meer specifiek bij de beheerder van dit KISS-project.
Naast de beheerder en de projectleider hebben momenteel een tiental medewerkers van
NOC*NSF een persoonlijke login voor KISS.
Buiten NOC*NSF hebben twee externe ontwikkelaars en leveranciers van dit project toegang
tot de KISS-data.
De Commissie heeft aanbevolen alle interne en externe medewerkers een
geheimhoudingsverklaring of -overeenkomst te laten tekenen.
Voor een gedeelte van de medewerkers is dit al toegepast, binnen afzienbare tijd zijn alle
verklaringen getekend.
Er zijn bij NOC*NSF geen bezwaren binnengekomen van sportbondleden ten aanzien van
het naleven van het reglement.
De Commissie stelt het op prijs op de hoogte te worden gehouden van de bevindingen van
de Klankbordgroep KISS en ontvangt de verslagen van deze Klankbordgroep.
Inmiddels hebben ongeveer 30 bonden toegang tot KISS, dit is uitsluitend mogelijk na het
verstrekken van een certificaat.
De Commissie wenst Bonden en NOC*NSF succes met de actualisatie en het gebruik van
dit omvangrijke KISS-project.
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