AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Verwerkingsregister TC ‘t Zand
Sportverenigingen zijn zelfstandig verplicht zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.
In het verwerkingsregister leg je vast hoe je als vereniging persoonsgegevens gebruikt.
TC ’t Zand
Op het aanmeldingsformulier gaat het om de volgende gegevens.
Achternaam; roepnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummer; geslacht; geboortedatum;
e-mailadres; pasfoto; handtekening; bsn-nummer (in geval van meedoen aan meedoen regeling);
rekeningnummer
Je mag persoonsgegevens volgens de wet alleen verwerken voor een duidelijk omschreven en
rechtmatig doel. Die rechtvaardiging bestaat in het geval van onze vereniging uit:
•

een noodzakelijke verwerking om een gerechtvaardigd belang te dienen, nl. het opnemen
van een nieuw lid in de ledenadministratie

•

de uitdrukkelijke toestemming van een betrokkene, nl. het plaatsen van foto’s op sociale
media.

•

het uitvoeren van een contract met een betrokkene: het rondsturen van nieuwsbrieven e.d.

•

het voldoen aan een wettelijke plicht, nl. de algemene fiscale bewaarplicht voor zeven jaren.

•

Indien voor bepaalde verwerkingen toestemming wordt gevraagd, de vermelding dat deze te
allen tijde mag worden ingetrokken door de betrokkene;

•

Een vermelding dat iedere betrokkene het recht heeft om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens

De gegevens worden gebruikt door de ledenadministratie, door de penningmeester; door de
secretaris; door het bestuurslid beheerszaken; door het bestuurslid toernooien; door het
bestuurslid publiciteit.
TC ’t Zand verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Ledenlijst
Een vereniging mag in principe een ledenlijst beschikbaar stellen aan eigen leden. Op de
ledenvergadering verzoeken wij de leden eenmalig om daarmee in algemene zin in te stemmen.
Ook op het inschrijfformulier wordt dit vermeld.
Hoelang mag je gegevens uit de ledenadministratie bewaren?
Persoonsgegevens van een uitgetreden lid mogen in principe niet langer dan twee jaar na einde van
het lidmaatschap bewaard blijven. Bij TC ’t Zand worden gegevens na het beëindigen van het
lidmaatschap na afloop van het betreffende seizoen verwijderd.

Hoe moet de vereniging betrokkenen zoal informeren?
De privacyverklaring is eenvoudig is te raadplegen op de website van onze vereniging.
Bij het inschrijfformulier is de privacyverklaring toegevoegd ter kennisgeving.
Beeldmateriaal en sociale media:
De nieuwe media zorgen voor steeds meer mogelijkheden als het gaat om bijvoorbeeld gebruik van
foto’s en video’s op de website en sociale media. Foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld
gebrachte betrokkene zijn meestal persoonsgegevens. Voor het maken en publiceren ervan heb je
daarom meestal toestemming nodig van de betrokkene. Bij TC ’t Zand nemen wij dit op in een
bepaling op het lidmaatschapsformulier. Voor een persoon jonger dan 16 jaar vragen wij
de ouder/wettelijk vertegenwoordiger om toestemming.
Recht van verzet tegen publicatie
Iemand die toestemming geeft voor het maken van een foto, geeft daarmee niet per definitie
toestemming voor de publicatie ervan. Een herkenbaar in beeld gebrachte persoon heeft in sommige
gevallen het recht om zich te verzetten tegen publicatie van dergelijke beelden.
Wat moet onze vereniging regelen met bewerkers, zoals IT-dienstverleners?
Als vereniging maken wij gebruik van externe IT-dienstverlening, nl. het hosten van onze website.
Via deze dienst worden ook persoonsgegevens verwerkt. De IT-dienstverlener verwerkt dan
persoonsgegevens ten behoeve van onze vereniging. Zo’n dienstverlener heet in privacy-termen een
bewerker. Je bent als verantwoordelijke verplicht om met deze partij een bewerkersovereenkomst te
sluiten. Daarin leggen wij hoofdzakelijk afspraken vast die borgen dat de IT-dienstverlener zorgvuldig
met persoonsgegevens omgaat. Dat is voor ons als vereniging erg belangrijk, want wij blijven na
inschakeling van dit soort diensten wettelijk verantwoordelijk voor de manier waarop de ITdienstverlener omgaat met de verstrekte persoonsgegevens.
Ook staan daarin duidelijke afspraken over beveiliging en de omgang met eventuele datalekken. We
spreken van een datalek als er een beveiligingsincident plaatsvindt dat (mogelijk) ernstige gevolgen
heeft voor de bescherming van persoonsgegevens
Waar moet je op letten bij het versturen van mailing per e-mail?
Daarvoor gelden bijzondere regels, ook wel de “SPAM-regels” genoemd. De SPAM-regels gelden voor
het versturen van “ongevraagde” berichten, zoals nieuwsbrieven en reclame. Voor het versturen van
zulke berichten heb je uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming nodig van de ontvanger.
Bij het versturen van nieuwsbrieven door een vereniging aan leden is sprake van een
uitzonderingssituatie. Een vereniging moet haar leden namelijk via e-mail kunnen informeren over
het reilen en zeilen binnen de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan de uitnodiging voor een
ledenvergadering of de verenigingsevenementen, wedstrijduitslagen et cetera. Sponsors ontvangen
geen ledenlijst. TC ’t Zand stuurt zelf berichten rond.
Vrijwilligers
Verenigingen draaien van oudsher grotendeels op vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen regelmatig
toegang tot persoonsgegevens bij de uitoefening van hun taak. Tc ‘t Zand beperkt de toegang tot
persoonsgegevens, zodat vrijwilligers alleen toegang hebben tot gegevens die noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van hun taak.

Het betreft het bestuur, en de try outsportscommissie.
Websitetest
-

Bereikbaar via modern internetadres
Domeinnaam ondertekend
Verbinding voldoende beveiligd (https)

Beveiliging PC’s
De persoonsgegevens worden verwerkt op pc’s van penningmeester, administratie en publiciteit.
Deze PC’s hebben een wachtwoord en zijn beveiligd tegen virussen e.d.

