PRIVACYVERKLARING D.D. 25 MEI 2018 VERSIE 5 febr. 2019

Dit is de privacyverklaring van V.A.S. “de IJsselstreek”, gevestigd te Didam, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40120849, hierna te noemen:
`de Vereniging`.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt
omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij
met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het
lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:
VAS de IJsselstreek emailadres: privacyvasdeijsselstreek@hotmail.com
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens
van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons
ontvangen.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, of wanneer de
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel
hierna treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Doel

Welke
persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Beheerder

Onderzoeken of u lid kan
worden

 Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankgegevens
 Start lidmaatschap

Uitvoering van de
overeenkomst

Secretaris

Secretaris

 Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankgegevens
 Geboortedatum

Uitvoering van de
overeenkomst

Indien u lid wordt
gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.
Indien u geen lid
wordt worden uw
gegevens zo snel
als mogelijk
verwijderd
binnen 6
maanden
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en
tot 2 jaar daarna,
daarna alleen in
de financiële
administratie
voor 7 jaar.

en
het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereenkomst.

Administratie

Privacyverklaring

Penningmeester

Penningmeester
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Doel

Welke
persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Beheerder

Weten wie wie is en
bereikbaarheid

 Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Start lidmaatschap

Gerichte
oefeningen
kunnen doen

Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.

Kader, vrijwilligers

Desbetreffend
kaderlid

Versturen digitale
berichten, waaronder
nieuwsbrief

 Voornaam
 Achternaam
 E-mailadres

Informatie
verstrekken

Zolang als men
aangemeld is.

Leden, kader,
vrijwilligers,
bestuur

Secretaris

Inkomsten genereren

 Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Geboortedatum
 Lidmaatschapsnr.
 Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Geboortedatum
 Start lidmaatschap
 Foto, video

subsidie

Zolang als men
aangemeld is.

Gemeentes

Secretaris

verzekering,
landelijke
bekendheid

Zolang als men
aangemeld is.

Gehandicapten
sport Nederland

Secretaris

 Foto's

publiciteit,
communicatie en
ledenwerving

.

Lidmaatschap koepelorganisaties

PR, communicatie met
derden

PR en communicatie met
derden

PR, communicatie met
derden

Onderling contact binnen
de sportgroep 3)

Foto's, video's

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

deelname aan
wedstrijden e.d.
publiciteit en
communicatie

NADB

1x per jaar
controle.
Tot er niemand
meer op het
medium tot het
ledenbestand
hoort
nvt

Website,
YouTube (via VAS
gmail-account)

Website
beheerder

Krant, flyers

PR functionaris 1)

publiciteit en
werving

n.v.t.

YouTube of
Facebook (indien
niet via VAS
account)

YouTube resp.
Facebook
beheerder
2)

onderling contact

1x per jaar
controle op
beëindigd
lidmaatschap

Leden en kader van
de desbettreffende
sportgroep

Contactpersoon
van
desbetreffende
sportgroep 3)

1) Eigenlijk (ook) de fotograaf. Bij plaatsing in (regionale) kranten moet in de meeste gevallen den naam
van de fotograaf worden opgegeven (niet de auteur!) dit i.v.m. de beeldrechten en aanspreekpunt
2) Personen die eigenhandig beeldmateriaal op deze media plaatsen zijn hier zelf verantwoordelijk voor!
3) Dit is toegevoegd omdat leden ook onderling contact willen hebben bij ziekte, vervoer enz. De
contactpersoon van de desbetreffende sportlocatie ontvangt deze info van de secretaris en is daarna
zelf verantwoordelijk voor de stappen daarna
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Beeldmateriaal
Beeldmateriaal is nodig om de activiteiten van VAS De IJsselstreek onder de aandacht te brengen van
onbekenden buiten de vereniging. Het wordt verspreid, waarbij vaak niet meer controleerbaar is wat
ermee gebeurt. Dit gebruik is in het belang van alle leden omdat zonder bekendheid het voortbestaan
van de vereniging in gevaar komt. Denk hierbij aan beeldmateriaal op flyers, in (soms ook digitale)
krantenberichten en aan foto's en video's op de website en social media.
Beeldmateriaal waarvan hier sprake is zal in principe alleen personen tijdens hun sportuitoefening in
beeld brengen of een groep deelnemers bij een bijzondere gebeurtenis. Namen van personen die in
beeld zijn worden hierbij niet vermeld, tenzij dit uitdrukkelijk (met instemming) vereist is.
De naam van degene die een foto (of film) heeft gemaakt moet in de meeste gevallen wel worden
vermeld (bronvermelding).
Beelden mogen niet bewerkt zijn (dus geen personen of delen daarvan onherkenbaar gemaakt).
Toestemming
Na de invoering van de AVG in mei 2018 is aan alle leden gevraagd of zij bezwaren hadden tegen het
gebruik van het bestaande beeldmateriaal in kranten, op website, flyers enz. Deze bezwaren konden tot
31 december 2018 worden ingediend op het mailadres: privacyvasdeijsselstreek@hotmail.com.
Er zijn geen bezwaren binnengekomen.
Op grond hiervan is besloten om het gebruik van beeldmateriaal voor de eerdergenoemde doeleinden
en onder de hiervoor genoemde voorwaarden, voort te zetten.
Voor minderjarigen is het altijd vereist dat er schriftelijke toestemming door ouders of voogd wordt
gegeven.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op
grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te
verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een
dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging
deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de
Vereniging hebben ontvangen.
Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder
of voogd te overleggen.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op
de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De
Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring
van die websites te raadplegen.
Privacyverklaring
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Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot
inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: privacycoördinator Bert Rhebergen
E-mail:
privacyvasdeijsselstreek@hotmail.com
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
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