WRV de Peddelaars – Hoogeveen – 8 mei 2018

PRIVACY POLICY AVG
Inleiding
Dit is de Privacy Policy (beleid) AVG van wielrenvereniging WRV De Peddelaars, gevestigd te
Hoogeveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40046974, hierna te noemen: `de Vereniging`.
De Vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
Policy willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Vereniging houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•
•
•
•
•
•

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Naar aanleiding van Overweging (4) van de Verordening 2016/679 van de Europese Unie inzake AVG,
waarin het volgende wordt gesteld:
------ BEGIN CITAAT -----De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de mens staan. Het recht op
bescherming van persoonsgegevens heeft geen absolute gelding, maar moet worden
beschouwd in relatie tot de functie ervan in de samenleving en moet conform het
evenredigheidsbeginsel tegen andere grondrechten worden afgewogen.
------ EINDE CITAAT -----past de Vereniging als wielrenvereniging zijnde de Privacy Policy alleen toe voor persoonsgegevens
die verder gaan dan:
• voor- en achternaam,
• woonplaats en verenigingsnaam,
• wielrencategorie en KNWU-licentienummer
Hierdoor blijven nauwelijks privacy aantastende organisatorisch papierwerk (zoals startschema’s en
uitslagenlijsten) en artikelen over sportprestaties (zoals voor de eigen website en voor persberichten
zònder foto) buiten Verwerkersovereenkomsten en/of Geheimhoudingsverklaringen. Deze
laatstgenoemde documenten komen in beeld bij opslag en verwerking van meer privacygevoelige
persoonsgegevens zoals adres, geboortedatum, vaste en mobiele telefoonnummer, e-mail adres.
De Vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van onze Privacy Policy of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.
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Verwerking van persoonsgegevens
Onderstaande tabel laat in hoofdlijnen zien van wie en met welk doel persoonsgegevens worden verzameld,
wie de gegevens verwerkt en hoelang deze worden bewaard.
NAWTE: N = naam, A = adres, W = woonplaats, T = Telefoonnummer(s), E = E-mail adres
M/V: Man/Vrouw, voor indeling in KNWU-wielrencategorie en aanhef in brieven (Hr./Mw.)
MMG: Minimale medische gegevens, voor indeling in categorie para-cycling (wielrennen met een handicap)
Doelbinding
Lidmaatschap
(inclusief extra
profielinformatie)

Persoonsgegevens
NAWTE (*), M/V,
MMG, geboortedatum, nummer
bankrekening,
sportdiploma’s,
kledingmaten

Klanten of
leveranciers

NAWTE, M/V

Aanmelden voor
nieuwsbrief

Naam,
E-mail adres

Stakeholder-/
lobbycontacten,
donateur en
geïnteresseerde

NAWTE, M/V

Vrijwilligers

NAWTE

Medewerkers
N.v.t.
Direct marketing NAWTE, M/V
(alleen bellen of
papier)

Digital direct
marketing (email, Facebook,
SMS)

NAWTE, M/V

Overeenkomst
Lidmaatschapsovereenkomst,
ondertekende
aanmelding

Verwerkingen

Verwerker

Bewaartermijn

Secretaris,
Penningmeester,
trainers/
begeleiders,
kledingcoordinator
OvereenOpdracht uitgeven of Secretaris,
gekomen
uitvoeren,
Penningopdracht,
administratieve
meester,
ondertekend doeleinden, eraan
Bestuurslid
contract
gerelateerde
Public
communicatie
Relations
Aanmelding / InformatieWebmaster
inschrijving
verstrekking door
voor
middel van
nieuwsbrief
nieuwsuitingen
Mondelinge
InformatieSecretaris,
toestemverstrekking in de
Bestuurslid
ming,
vorm van nieuwsPublic
afgifte visite- brieven of gerichte
Relations
kaartje
contacten
Vrijwilligers- InformatieOrganisator
overeenverstrekking
wedstrijden
komst (**)
toernooien
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Toesturen van of
Secretaris,
bellen over
Bestuurslid
informatie over de
Public
vereniging en/of
Relations
producten/diensten
Digitale toe- Digitaal toesturen
Secretaris,
stemming
van (of benaderen
Bestuurslid
vooraf
over) informatie over Public
de vereniging en/of Relations
producten/diensten

Zie verderop
onder “Bewaartermijn”

Ledenadministratie,
contributieheffing,
Informatieverstrekking,
uitnodigingen voor
bijeenkomsten

Gedurende de
looptijd van de
opdracht / het
contract

Gedurende de
periode dat men
aangemeld is
Gedurende de
periode dat men
contact heeft +
nog max. 2 jaar
Twee jaar na
beëindiging
vrijwilligerswerk
N.v.t.
Gedurende de
periode dat men
gezien wordt als
gegadigde/klant
Gedurende de
periode dat men
gezien wordt als
gegadigde/klant

(*) Indien onder 18 jaar: ook NAWTE-gegevens van ouders (c.q. verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers)
(**) Geen overeenkomst indien het uitsluitend assistentie bij wedstrijden/toernooien betreft.

Foto’s … (zie volgende pagina)
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Foto’s hebben, als een van het meest kenmerkende persoonsgegeven van een individu, bij de
Vereniging extra aandacht. Sowieso dient de persoon in kwestie – en in geval van minderjarigen de
ouder, verzorger/voogd of wettelijk vertegenwoordiger – vooraf aantoonbaar toestemming te
hebben gegeven voor opslag en publicatie. Dit geldt ook voor plaatsing op de eigen website.
In geval van een persbericht met foto wordt bovendien aan de publicerende partij nadrukkelijk
medegedeeld dat men foto’s alleen mag gebruiken als erbij wordt vermeld dat hergebruik vanwege
AVG-regelgeving niet is toegestaan.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u geeft, kunnen door de Vereniging aan derde partijen worden verstrekt indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo overweegt de Vereniging om in de toekomst gebruik te gaan maken van een derde partij voor:
•
•
•

Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

De Vereniging geeft géén onder de eigen Privacy Policy vallende persoonsgegevens door aan andere
partijen – ook niet aan sponsoren – tenzij er met deze partijen een verwerkerovereenkomst is
afgesloten. Uitzondering: de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU); deze ontvangt
informatie zonder deze te verwerken onder de verantwoordelijkheid van de aangesloten
wielrenverenigingen.
Met de verwerkende partijen maakt de Vereniging uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens alleen
verstrekken als dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het
kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
De Vereniging verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Als
onder de paraplu van de KNWU functionerende wielrenvereniging, heeft de Vereniging geen
connecties met partijen buiten de EU. Van online diensten zoals DropBox of WeTransfer, waarbij
data buiten de EU terecht kan komen, wordt in geval van persoonsgegevens geen gebruik gemaakt.
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Minderjarigen
De Vereniging verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan
18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger/voogd of
wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit houdt in dat gegevens in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar worden bewaard. Daarnaast behoudt de Vereniging
persoonsgegevens van huidige leden, maar ook relevante gewone persoonsgegevens van oud-leden
teneinde een stuk clubhistorie op te bouwen voor toekomstige reünies, recepties en jubilea.

Beveiliging
De Vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft de Vereniging de
volgende maatregelen genomen:
•

•
•

•

•
•

Alle personen die namens de Vereniging van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De Vereniging hanteert twee soorten
geheimhoudingsverklaring: ‘Kader’ en ‘Vrijwilliger’. De eerstgenoemde verklaring beoogt
bovenal de veiligheid en het up-to-date zijn van de software op de (privé)computers van
secretaris en penningmeester te waarborgen.
De secretaris en de penningmeester van de Vereniging hanteren een gebruikersnaam en
wachtwoordbeleid op hun systemen (de Vereniging heeft zelf geen computer/server).
De Vereniging heeft een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot
persoonsgegevens. Hiervoor zijn verklaringen opgesteld door de voorzitter welke door de
secretaris mede wordt ondertekend, waarna de secretaris die gegevens verstrekt welke
nodig zijn voor het goed functioneren van de ontvanger. Deze mag hiermee eigen bestanden
bijhouden. Voorbeeld: een trainer krijgt de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van
renners in zijn wielrencategorie(ën) teneinde goed te kunnen trainen, begeleiden en
informeren.
De secretaris en de penningmeester van de Vereniging maken back-ups van de
persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Er is
hiervoor een back-up procedure beschikbaar.
De Vereniging test en evalueert regelmatig de genomen maatregelen;
Bestuur, trainers, webmaster, wedstrijdorganisatoren zijn opgeleid en geïnformeerd over het
belang van de bescherming van persoonsgegevens.
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Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke de Vereniging van
u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Mochten wij er samen niet uit komen, dan heeft u altijd het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan a.u.b.
contact met ons op!

Contactgegevens
WRV de Peddelaars
Bentincksdijk 17
7902 NA Hoogeveen
secretaris@peddelaars.nl

Pagina 5 van 5

