PRIVACYVERKLARING
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

DVC Appingedam, hierna “DVC” neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen
uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en
verwerkt door DVC. Deze gegevens zijn persoonsgegevens die door u zijn verstrekt ten behoeve van
het lidmaatschap bij onze vereniging, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze
website en aanmeldingen voor nieuwsbrieven.
DVC gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien DVC uw gegevens nodig heeft
om onze diensten aan u te leveren of als u deze toestemming al in een eerder stadium heeft
gegeven, bij aanmelding als lid of anderszins. DVC verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan
derden. DVC stelt de gegevens alleen ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij de uitvoering
van het leveren van de afgesproken diensten, uitvoering van de ledenadministratie, KNVB en
Sportlink.
Indien en wanneer DVC uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit uw (expliciete)
toestemming.

Privacyverklaring in 6 uitgangspunten
1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

AVG staat voor ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. De AVG vervangt de ‘Wet Bescherming Peroonsgegevens’ (Wbp) en treedt
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Doeleinden gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door DVC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
1.
2.
3.
4.
5.

Registratie van uw lidmaatschap;
Afhandeling van betalingen samenhangend met uw lidmaatschap;
Registratie van uw verenigings- en bondsactiviteiten inclusief opbouw van historie;
Administratie omtrent bestellingen van verenigingsartikelen;
Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en teaminformatie.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achternaam
Voornaam;
Voorletters;
Geslacht;
Nationaliteit
Geboortedatum;
Geboorteplaats
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer;
E-mailadres;
KNVB nummer (in geval van overschrijving)
Pasfoto;
Bankgegevens;
Bondsactiviteiten;
Diploma’s (TC, Scheidsrechter en SVH), certificeringen (IVA en Spelregelbewijs) en VOG.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:
•
•
•

Afhandeling van contributie inning door ING bank;
Registratie van lidmaatschap door Sportlink & KNVB;
Bestellingen Webshop van clubkleding/materialen door Deventrade / Hummel / Mossel
Sport.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
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Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij 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 jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Activiteiten
Indien u deelneemt aan een activiteit die georganiseerd wordt door DVC waar foto’s en/of video’s
gemaakt worden, kan uw beeltenis vastgelegd worden. Denk hierbij aan een wedstrijd, training of
andere verenigingsactiviteit. De foto’s en video’s zullen enkel gebruikt worden voor de eigen website
van DVC en als toevoeging aan nieuwberichten in lokale media of onze Social Media kanalen. In
overeenstemming met het punt ‘Rechten omtrent uw gegevens’ verderop in deze verklaring, kunt u
te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van verwerking. Wij zullen dan direct uw gegevens
verwijderen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
DVC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de
volgende maatregelen genomen:
•
•
•
•

Alle personen die namens DVC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Onze systemen voorzien in het herstellen van de persoonsgegevens bij fysieke of technische
incidenten;
Alle personen die namens DVC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 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 wij van u
ontvangen hebben. 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.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met onze vereniging heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw
persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u
ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast aan u het
verzoek bij wijzingen deze zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie, via email
bereikbaar op het emailadres ledenadministratie@dvcappingedam.nl

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Recht op aanpassen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen hierin zullen
direct op deze website worden gepubliceerd.
Als DVC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via mailadres secretariaat@dvcappingedam.nl
Namens bestuur DVC Appingedam,
Irene Bos
secretaris DVC Appingedam
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