Privacyverklaring Volleybalvereniging Harlingen
Elke sportvereniging dient te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
ook wel de privacywet genoemd1.
Volleybalvereniging Harlingen (VVH), gevestigd te Harlingen en ingeschreven in het register van de
Kamer van Koophandel onder nummer 40002186, legt in deze privacyverklaring vast op welke wijze wij
aan de AVG voldoen.
Als sportvereniging beschikken wij over persoonsgegevens van onze leden. Wij vinden het belangrijk
dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens.
Daarom is in onderstaande tabel uiteengezet met welk doel VVH welke persoonsgegevens verzamelt,
welke rechten en bewaartermijnen daarbij van toepassing zijn en welke functionarissen toegang
hebben tot deze persoonsgegevens.

Doel

Welke
persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers (van
persoonsgegevens)

Informatie
opvragen en
onderzoeken of u
lid kan worden
(contactformulier)

• Voornaam

Uitvoering van
(mogelijk)
lidmaatschap

Indien u lid wordt
gedurende de looptijd
van het lidmaatschap
Indien u geen lid wordt
worden gegevens zo
spoedig mogelijk
verwijderd, uiterlijk
binnen 6 maanden

• Secretariaat

• Achternaam
• E-mail adres
• Telefoonnummer

Aanmelden als lid
• Voornaam/Achternaam Uitvoering v/h
(ledenadministratie) • Adres/PC/ Woonplaats lidmaatschap
• Geslacht
• Telefoonnummer
• Bankgegevens
• Contactgegevens van
ouder/verzorger van
leden < 18 jaar
• E-mail adres
• Relatienr. Nevobo
• Pasfoto
Promoten van de
vereniging en
volleybalsport +
Het versturen van
digitale berichten
of uitnodigingen
(bijv. clubblad)
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•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Beeldmateriaal

Zie ook www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gedurende de looptijd
• Penningmeester
van het lidmaatschap en • Secretariaat
tot 2 jaar daarna.
• Ledenadministratie
Na 2 jaar alleen in de
financiële administratie,
voor 7 jaar.

• Geboortedatum

Uitvoering v/h
lidmaatschap
Promotie en
verslaglegging

• Technische
Commissie
• Jeugd TC

Versturen berichten:
Zolang als lid van de
vereniging

• Technische
Commissie
• Jeugd Commissie
• Sportlink
• Nevobo

• Redactie clubblad
‘de Antenne’
• Redactie website
• Secretariaat

Beeldmateriaal:
Zolang dit bijdraagt aan
de promotie van VVH.
tenzij door betrokkene
word verzocht het
beeldmateriaal te
verwijderen

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
VVH verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden, als dat nodig is voor het uitvoeren van een
bepaald doeleinde of het uitvoeren van het lidmaatschap van onze leden. In bovenstaande tabel is een
overzicht opgenomen van situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Alle leden of hun ouders/verzorgers hebben het recht om de bij VVH geregistreerde
persoonsgegevens in te zien (tenzij VVH op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te
verschaffen), als ook om gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.
Bij een dergelijk verzoek dient de aanvrager zich te identificeren.
Wanneer VVH wordt verzocht om persoonsgegevens te verwijderen, zal VVH dit eveneens doorgeven
aan alle andere instanties die de betreffende gegevens van VVH hebben ontvangen.
Beeldmateriaal
VVH maakt gebruik van beeldmateriaal (foto en/of video) om wedstrijden, activiteiten van de
vereniging en de volleybalsport in het algemeen te verslaan en/of te promoten. Wij houden hierbij
zoveel mogelijk rekening met de privacy van onze leden en bezoekers. Het is mogelijk dat bezoekers
van wedstrijden in beeld komen bij video-opnamen of op foto’s. VVH is niet verantwoordelijk voor de
manier waarop bezoekers in beeld worden gebracht.
Bezoekers of leden die bezwaar hebben tegen reeds geplaatst beeldmateriaal op onze website en/of
Facebookpagina kunnen schriftelijk een verzoek tot verwijdering hiervan indienen via
secretariaat@vvh-harlingen.nl
Beveiliging van persoonsgegevens
VVH treft passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde
toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen
toegang hebben tot dergelijke gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en
dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Minderjarigen
Voor de registratie van minderjarigen als lid van VVH is expliciete toestemming van de ouder of
verzorger noodzakelijk. Dit is geregeld op het aanmeldingsformulier en wordt gecontroleerd bij
aanmelding van elk nieuw lid.
Wijzigingen in het privacy beleid
VVH kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen met het doel deze up-to-date te houden.
Op de website zal steeds de actuele versie van onze privacyverklaring te raadplegen zijn. VVH raadt
dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal VVH zich
inspannen om leden en betrokkenen (schriftelijk) te informeren.
Contactgegevens
Vragen naar aanleiding van dit document, alsook verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering
van beeldmateriaal en/of persoonsgegevens kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij bestuur
van VVH via secretariaat@vvh-harlingen.nl
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Op grond van de AVG hebben leden (of hun ouders/) het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor kan contact
worden opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 2
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Dit kan via de website van Autoriteit Persoonsgegevens

