ALGEMEEN PRIVACYBELEID
VV Hardegarijp

INLEIDING
VV Hardegarijp (VVH) hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit
Privacybeleid wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe VVH omgaat met
persoonsgegevens. Onder andere is hierin uitgewerkt welke persoonsgegevens worden verwerkt,
met welk doel dat gebeurt en welke rechten betrokkenen hebben.
VVH doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat dan ook zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. VVH volgt hierin de eisen van de wet Algemene Verordening Gegevens
Bescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat VVH:
1.

2.
3.

uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid,
verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
uw uitdrukkelijke toestemming vraagt als dat nodig is voor de verwerking van uw
persoonsgegevens,

4. passende technische en organisatorische maatregelen neemt, zodat uw persoonsgegevens
5.

naar het vermogen van de VVH afdoende zijn beveiligd,
geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt,

6. uw rechten omtrent uw persoonsgegevens respecteert.
Als voetbalvereniging heeft VVH gegevens nodig van (beoogd) leden, vrijwilligers, sponsoren en
andere betrokkenen. Door te werken volgens bovenstaande uitgangspunten, kan VVH zorgvuldig
en vertrouwelijk omgaan met gegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
1
contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@vvhardegarijp.nl .
Bestuur VVH
September 2018

1

Contactgegevens kunnen wijzigen. Kijk voor de actuele contactgegevens op de officiële website van VVH.
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1.

PERSOONSGEGEVENS (OUD) LEDEN

1.1

VVH verwerkt de persoonsgegevens van leden ten behoeve van de volgende doelstellingen:
a. uitvoering geven aan lidmaatschapsovereenkomst, waaronder in ieder geval:
o
ledenadministratie,
o
contributieheffing,
o
aanvragen spelerspas,
o
maken/publiceren teamindelingen,
o
registreren/informeren over rijschema’s,
o
communicatie over wedstrijden, trainingen en teamuitjes
o
communicatie over vrijwilligerswerk,
o
communicatie over beleid van VVH,
o
uitvoering tuchtreglement en registratie daarvan.
b. maken team- en actiefoto’s en wedstrijdverslagen en publicatie daarvan via de officiële
2
communicatiekanalen van VVH ,
c. lief- & leedzaken (zoals het sturen van een kaartje en (snoep)boeketjes),
d. voordracht/benoeming ereleden en leden van verdienste,
e. voordracht lid voor KNVB-speld,
f. uitnodigen voor verenigingsactiviteiten (zoals bijeenkomsten, evenementen, reünies),
g. commerciële acties vanuit VVH ten behoeve van VVH.

1.2

De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:
3
a. de lidmaatschapsovereenkomst (t.a.v. artikel 1.1.a),
b. toestemming (t.a.v. artikel 1.1.b t/m 1.1.g).

1.3

Voor de in artikel 1 genoemde doelstellingen verwerkt VVH de volgende persoonsgegevens:
a. voornaam,
b. tussenvoegsel,
c. achternaam,
d. adres,
e. woonplaats,
f. telefoonnummer,
g. e-mailadres,
h. geboortedatum,
i.
Geboorteplaats,
j. geslacht,
k. bankgegevens.

1.4

VVH bewaart de persoonsgegevens, die worden verwerkt op grond van artikel 1.2.a, voor de
duur van de lidmaatschapsovereenkomst en daarna maximaal zeven jaar voor zover deze
noodzakelijk zijn voor de financiële administratie (fiscus).
VVH bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt op grond van artikel 1.2.b voor de duur dat
de toestemming is gegeven.
2.

PERSOONSGEGEVENS NIEUWSBRIEF ABONNEES

2.1

VVH verwerkt de persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees ten behoeve van de volgende
doelstelling:
a. verzenden digitale nieuwsbrieven.

2

Waaronder steeds ieder geval wordt verstaan de officiële website en nieuwsbrief van VVH, fotolijsten en
informatieschermen- en borden binnen het voetbalcomplex van VVH.
3
Artikelverwijzingen hebben altijd betrekking op de artikelen in onderhavig Privacybeleid.
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2.2

De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:
a. toestemming.

2.3

Voor de in artikel 2 genoemde doelstellingen verwerkt VVH de volgende persoonsgegevens:
a. voornaam,
b. tussenvoegsel,
c. achternaam,
d. e-mailadres.

2.4

VVH bewaart de persoonsgegevens, die zij verwerkt op grond van artikel 2, gedurende de
periode dat betrokkene aangemeld is voor de nieuwsbrief.

3.

PERSOONSGEGEVENS VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS

3.1

VVH verwerkt de persoonsgegevens van vrijwilligers en medewerkers ten behoeve van de
volgende doelstellingen:
4
a. uitvoering geven aan vrijwilligers- danwel arbeidsovereenkomst,
b. aanvraag Verklaring omtrent Gedrag (VOG),
c. maken teamindelingen, teamfoto’s en/of wedstrijdverslagen en publicatie daarvan via de
officiële communicatiekanalen van VVH,
d. lief- & leedzaken (zoals het sturen van een kaartje en (snoep)boeketjes),
e. uitnodigen voor verenigingsactiviteiten (zoals bijeenkomsten, evenementen, reünies),
f. commerciële acties vanuit VVH ten behoeve van VVH.

3.2

De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:
a. de vrijwilligers- danwel arbeidsovereenkomst (t.a.v. artikel 3.1.a.),
b. toestemming (t.a.v. artikel 3.1.b. t/m 3.1.f).

3.3

Voor de in artikel 3 genoemde doelstellingen verwerkt VVH de volgende persoonsgegevens:
a. voornaam,
b. tussenvoegsel,
c. achternaam,
d. telefoonnummer,
e. e-mailadres,
f. geboortedatum,
g. afschrift VOG-verklaring,
h. kopie identiteitsbewijs,
i.
bankgegevens.

3.4

VVH bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt op grond van artikel 3.2.a voor de
duur van de vrijwilligers- danwel arbeidsovereenkomst en daarna maximaal zeven jaar voor
zover deze noodzakelijk zijn voor de financiële administratie (fiscus).
VVH bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt op grond van artikel 3.2.b voor de duur dat
de toestemming is gegeven.

4

Betreft zowel de mondelinge als schriftelijke vrijwilligersovereenkomst.
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Verstrekking aan derden
VVH verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien daarvoor een grondslag aanwezig is
en indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder beschreven doeleinden. VVH draagt
ervoor zorg dat indien nodig een verwerkersovereenkomst wordt afgesloten met de andere partij.
VVH maakt gebruik van een derde partij ten aanzien van:
1.
2.

de ledenadministratie (KNVB: programma Sportlink)
het versturen van bloemen met kaartje, dat in algemene bewoordingen informatie over de
gezondheid van het betreffende lid kan bevatten.

VVH verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die zijn gevestigd buiten de EU.
Minderjarigen
Toestemming voor het verwerken van gegevens van kinderen die de leeftijd van zestien jaar nog
niet hebben bereikt, kan alleen worden gegeven door de betreffende gezaghebbende ouder(s) of
voogd.
Bewaartermijn
VVH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de vervulling van het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
VVH neemt steeds passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

1. personen die namens VVH van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
2.
3.
4.
5.
6.

geheimhouding daarvan en mogen die alleen verwerken voor de vastgestelde doelen.
VVH hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op haar systemen.
VVH pseudonimiseert en zorgt voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
VVH maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
VVH test en evalueert regelmatig de getroffen maatregelen.
vrijwilligers van VVH worden geïnformeerd over de bescherming van persoonsgegevens.

Recht op informatie en inzage
U heeft het recht om – met redelijke tussenpozen – te vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens
VVH van u verwerkt. U heeft het recht om deze persoonsgegevens in te zien en een kopie te
ontvangen. Indien u meerdere kopieën wilt ontvangen, mag VVH daarvoor op basis van
administratieve kosten een redelijke vergoeding vragen.
VVH is verplicht gehoor te geven aan een dergelijk verzoek, voor zover dit geen afbreuk doet aan
de (privacy)rechten van anderen. VVH kan – alvorens te voldoen aan uw verzoek – van u
verlangen om u te legitimeren.
Recht op correctie en verwijdering
U heeft recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die VVH van u heeft ontvangen,
indien deze niet (langer) juist zijn. Indien uw persoonsgegevens incompleet zijn, heeft u het recht
om deze aan te laten vullen.
Wanneer de gegevens door VVH zijn gedeeld met een andere partij, stelt VVH de andere partij op
de hoogte van de wijziging, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning van VVH vergt.
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Recht op bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door VVH of –
indien van toepassing – door één van de verwerkers. VVH zal beoordelen of zij aan het bezwaar
tegemoet kan komen. Bezwaar maken is niet mogelijk, indien de verwerking plaatsvindt op grond
van een overeenkomst, toestemming danwel wettelijke plicht. Indien u bezwaar maakt tegen het
gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing, zal VVH dit bezwaar
honoreren.
Intrekking toestemming
Indien VVH persoonsgegevens verwerkt op basis van een door u gegeven toestemming, heeft u ten
allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft
geen terugwerkende kracht. VVH streeft ernaar uw verzoek binnen een maand te beantwoorden.
Indien VVH in redelijkheid niet aan deze termijn kan voldoen, wordt u hierover geïnformeerd.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover
contact opnemen met VVH via info@vvhardegarijp.nl. U heeft altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
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