AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat WRV de Peddelaars het AVG-programma heeft doorlopen en
dat WRV de Peddelaars zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft WRV de Peddelaars
kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten
aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door WRV de Peddelaars zijn te vinden op de volgende
pagina('s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 24-5-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Door WRV de Peddelaars is verklaard dat:
De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:
Lidmaatschap en extra profielinformatie
Persoonsgegevens NAWTE + profielinformatie zoals: schoen- en/of kledingmaat, dieet wensen, etc;
Overeenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen

Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;

Verwerking door
wie

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie

Bewaartermijn

Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

[Onderdeel Stap 2] De binnen WRV de Peddelaars opgeslagen gewone persoonsgegevens zijn:
naam/voorletters/tussenvoegsel (N), adres (A), postcode, plaats, provincie, land, woonplaats (W), telefoonnummer
(T), e-mailadres (E), website, geslacht, geboortedatum, Facebook, Twitter, bankrekeningnummer, tak van sport,
lidmaatschapsnummer - ook lezen als KNWU-licentienummer, wedstrijdnummer/startnummer en sportspecifieke
diploma's. Bij leden jonger dan 18 jaar bewaart de vereniging ook namen van ouders (c.q. verzorgers of wettelijke
vertegenwoordigers) en, indien afwijkend, hun adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer en e-mailadres. De
als onderdeel van profielinformatie opgeslagen bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over gezondheid en
handicap classificatie code. [Onderdeel Stap 3] De verwerking van persoonsgegevens geschiedt bij WRV de
Peddelaars primair door de secretaris. Contributieheffing ligt bij de penningmeester. Kledingmaten (voor
wielrenshirts, jassen, koersbroeken, snelpakken) liggen bij de kleding-coordinator. Voorts hebben de trainers voor
de diverse disciplines de persoonsgegevens van de leden die door hen worden getraind. Tot de extra
profielinformatie behoren ook de tot een minimum beperkte medische gegevens voor indeling in de categorie paracycling (wielrennen met een handicap) en de medische gegevens zoals over diabetes, verkregen i.v.m.
bijvoorbeeld een kampweek, als dat door een renner/ster wordt gevraagd voor bijvoorbeeld hulp in de toekomst
van een EHBO-er.
==========================================================================================================================
+++
Aanmelden voor nieuwsbrief
Persoonsgegevens

Naam en e-mailadres;

Overeenkomst

Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);

Verwerkingen

Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;

Verwerking door wie Afdeling communicatie;
Bewaartermijn

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

[Onderdeel Stap 3] Het uitsturen van een nieuwsbrief wordt bij WRV de Peddelaars verzorgd door de webmaster.
==========================================================================================================================
+++
Stakeholder-/lobbycontacten, donateur en geïnteresseerde
Persoonsgegevens

NAWTE;

Overeenkomst

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;

Verwerkingen

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten;

Verwerking door wie Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;
Bewaartermijn

Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar.

[Onderdeel Stap 3] WRV de Peddelaars kent als stakeholders sponsoren, niet-actieve leden (wel lid maar niet
wielrennen in verenigingsverband) en donateurs. Overeenkomsten zijn schriftelijk en zonder inschakeling van
social media (zoals LinkedIn). De vereniging heeft hiervoor naast de secretaris een bestuurslid belast met Public
Relations.
==========================================================================================================================
+++
Vrijwilligers
Persoonsgegevens NAWTE;
Overeenkomst

Vrijwilligersovereenkomst;

Verwerkingen

Informatieverstrekking;

Verwerking door
wie

Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;

Bewaartermijn

Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

[Onderdeel Stap 3] Vrijwilligers komen bij WRV de Peddelaars meest in beeld bij het organiseren van wedstrijden en
toernooien en bij het verlenen van assistentie aan organisaties die evenementen organiseren waarbij kennis van de
wielersport noodzakelijk is (bijvoorbeeld de jaarlijkse triatlon van de gemeente Hoogeveen). Voor dergelijke
activiteiten volstaan naam en woonplaats als persoonsgegevens en worden er geen overeenkomsten gesloten.
==========================================================================================================================
+++

Direct marketing (alleen bellen of papier)
Persoonsgegevens NAWTE;
Overeenkomst

Geen overeenkomst nodig;

Verwerkingen

Toesturen van (of bellen over) informatie over de vereniging en/of producten/diensten;

Verwerking door
wie

Afdeling communicatie;

Bewaartermijn

Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar
diensten/producten

[Onderdeel Stap 3] WRV de Peddelaars verzorgt direct marketing door middel van bellen en/of met papier via de
secretaris en het bestuurslid belast met Public Relations.
==========================================================================================================================
+++
Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)
Persoonsgegevens NAWTE;
Overeenkomst

Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een
nieuwsbrief;

Verwerkingen

Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de vereniging en/of
producten/diensten;

Verwerking door
wie

Afdeling marketing/communicatie;

Bewaartermijn

Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar
diensten/producten.

[Onderdeel Stap 3] WRV de Peddelaars verzorgt digitale direct marketing uitsluitend per e-mail via de secretaris en
het bestuurslid belast met Public Relations. Een fax heeft de vereniging niet.
==========================================================================================================================
==========================================================================================================================
+++

De vereniging verklaart verder:
Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.
[Onderdeel Stap 4] WRV de Peddelaars past een privacy policy toe voor persoonsgegevens die verder gaan dan voor- en
achternaam, woonplaats, wielrencategorie, KNWU-licentienummer en verenigingsnaam. Wat betreft foto's publiceren is
het beleid te vermelden dat hergebruik vanwege AVG-regelgeving niet is toegestaan.
Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.
[Onderdeel Stap 4] Geen verwijzing naar onze privacy policy bij het gebruiken van uitsluitend voor- en achternaam,
woonplaats, wielrencategorie, KNWU-licentienummer en verenigingsnaam voor o.a. startschema's, uitslagenlijsten,
artikelen voor eigen website, persberichten zònder foto('s).
Wij als vereniging verklaren dat wij ook persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
[Onderdeel Stap 5] WRV de Peddelaars geeft zonder het afsluiten van verwerkersovereenkomsten uitsluitend de
volgende persoonsgegevens door: << Voornaam, achternaam, woonplaats en wielrencategorie van de eigen
wielrennende leden, bijvoorbeeld voor het schrijven en publiceren van artikelen over prestaties bij wedstrijden >>, <<
Voornaam, achternaam, woonplaats, wielrencategorie, KNWU-licentienummer en clubnaam van wielrenners/sters bij
andere verenigingen, bijvoorbeeld voor het maken van startschema's en uitslagen in geval van deelname aan
wedstrijden georganiseerd door WRV de Peddelaars >>. Dit betekent dat er overeenkomsten zijn zodra derde partijen
adresgegevens en/of telefoonnummers ontvangen en gaan verwerken. Uitzondering hierop is de KNWU omdat WRV de
Peddelaars niet bepaalt wat de KNWU als overkoepelende organisatie met de gegevens doet of zal doen.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens niet alleen opgeslagen op computers/servers met
beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch
updates op te halen en te installeren.
[Onderdeel Stap 6] WRV de Peddelaars heeft als vereniging geen computer/server. Alle onder de privacy policy vallende
persoonsgegevens staan op de privé-computers van de secretaris en de penningmeester. Deze hebben
beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als de besturingssystemen ingesteld zijn om automatisch
updates op te halen en te installeren - dit is expliciet opgenomen in onze Geheimhoudingsverklaring Kader. De privécomputers van de secretaris en de penningmeester zijn de enige elektronische opslagmedia waarvoor WRV de
Peddelaars aansprakelijkheid aanvaardt. De computer van iedere andere bezitter van persoonsgegevens valt onder een
Geheimhoudingsverklaring Vrijwilliger.
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
[Onderdeel Stap 6] WRV de Peddelaars heeft als vereniging geen computer/server. Alle onder de privacy policy vallende
persoonsgegevens staan op de privé-computers van de secretaris en de penningmeester. Deze zijn beveiligd met een
back-up - dit is expliciet opgenomen in onze Geheimhoudingsverklaring Kader. Daarnaast is er een back-up procedure
opgezet die door betrokkenen wordt ondertekend. De privé-computers van de secretaris en de penningmeester zijn de
enige elektronische opslagmedia waarvoor WRV de Peddelaars de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de
aanwezigheid van een back-up beveiliging.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.
[Onderdeel Stap 6] WRV de Peddelaars heeft als onder de paraplu van de KNWU functionerende wielrenvereniging 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.
Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
[Onderdeel Stap 8] WRV de Peddelaars behoudt 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. Daarnaast worden uitslagenlijsten (zowel eigen als van andere clubs) bewaard, met daarop namen,
woonplaatsen, wielrencategorieëen en clubnamen van zowel eigen wielrenners/sters als van renners/sters van andere
verenigingen. Waarborging van de privacy geschiedt door bewaring in afsluitbare archiefkasten en onder
geheimhoudingsverklaringen bij (oud-)bestuursleden.
==========================================================================================================================
==========================================================================================================================
+++

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Wij hebben een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens.
Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.
[Onderdeel Stap 7] Bij WRV de Peddelaars hebben alleen geautoriseerde personen (± 10) toegang tot de onder de
privacy policy vallende persoonsgegevens van de vereniging. De secretaris is daarbij de "primus inter pares"; hij/zij
heeft toegang tot alle aanwezige persoonsgegevens (van ± 400 personen). De secretaris verneemt van de voorzitter
welke specifieke persoonsgegevens worden verstrekt aan de overige leden van het bestuur, met name de
penningmeester en het bestuurslid belast met Public Relations. De voorzitter beslist eveneens in hoeverre welke
specifieke persoonsgegevens worden verstrekt aan clubleden buiten het bestuur, zoals de trainers van de diverse
wielrencategorieën, de webmaster en organisatoren van wedstrijden en evenementen. De voorzitter gebruikt hiertoe
verklaringen die door de secretaris mede worden ondertekend. +++++ [Onderdeel Stap 9] Wat betreft
persoonsgegevens heeft WRV de Peddelaars de computers van secretaris en penningmeester beveiligd met
gebruikersnaam en wachtwoord - expliciet opgenomen in onze Geheimhoudingsverklaring Kader. De vereniging heeft
geen telefoons, netwerkmappen en besloten website die dergelijke gegevens bevatten.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens niet altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.
[Onderdeel Stap 9] WRV de Peddelaars bewaakt uitsluitend bij de secretaris en de penningmeester de opslag van
persoonsgegevens achter een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij de andere bestuurders wordt dit via een
geheimhoudingsverklaring voor vrijwilligers nadrukkelijk wel verzocht maar niet gecontroleerd.
Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en
grendel.
[Onderdeel Stap 9] WRV de Peddelaars heeft een archief dat met sleutels kan worden afgesloten. De secretaris beheert
de sleutels en hij/zij verneemt van de voorzitter wie eveneens een sleutel krijgt dan wel in bruikleen mag hebben.
Wij als verenigingen vragen vooraf geen toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct markering.
[Onderdeel Stap 10] WRV de Peddelaars stuurt uitsluitend nieuwsbrieven aan leden en aan niet-leden die daarvoor
toestemming hebben gegeven. Eventuele commercie hierin beperkt zich tot uitingen van sponsoren en/of aan
wielrennen gerelateerde aanbiedingen vanuit de detailhandel.
Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
[Onderdeel Stap 11] WRV de Peddelaars gebruikt de woorden 'kinderen' en 'minderjarigen' voor personen jonger dan 18
jaar. Bij de vereniging heeft de schriftelijke toestemming vooraf voor het opslaan en publiceren van foto's van kinderen
(bij het wielrennen de categorieën Jeugd, Nieuweling en Junior) extra aandacht. In het laatste geval wordt aan de
publicerende partij nogmaals (ook onderdeel Stap 4) meegedeeld dat men foto's alleen mag gebruiken als erbij wordt
vermeld dat hergebruik vanwege AVG-regelgeving niet is toegestaan.
==========================================================================================================================
==========================================================================================================================
+++
Aldus verklaard door:
Naam vereniging:

WRV de Peddelaars

Naam persoon:

Steven Berends (voorzitter)

Plaats:

Hoogeveen

Datum:

24 mei 2018

