24 Mei 2018

Privacyverklaring Sportvereniging DTS
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken en met welk doel. Wij raden aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid s.v. D.T.S.
Wij verwerken privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In
sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig
verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.
Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens
verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt;
• Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming te geven om jouw
persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is
vereist;
• Duidelijk vermelden waar jouw beeldmateriaal voor gebruikt wordt;
• Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om
de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe
verplicht zijn;
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons
persoonsgegevens verwerken;
• Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter
inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan
kan dat via onderstaande contactgegevens.

E-mail

info@svdts.nl

Post

s.v. DTS, Oeverzegge 1, 1724 TZ Oudkarspel

Bescherming persoonsgegevens
Je persoonlijke gegevens laat je bij ons achter, om lid te worden van onze voetbal
vereniging. Maar ook bij gebruik van andere diensten en websites laat je bepaalde
gegevens bij ons achter. We kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom
en welke gegevens wij vragen en wat wij ermee doen. Dat is namelijk afhankelijk van
welke diensten en functionaliteiten op onze websites en offline formulieren jij kiest te
gebruiken.

Wat we van je willen weten
Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel
met de modernste technieken. Onze vrijwilligers die uw persoonsgegevens
verwerken hebben een geheimhoudingsplicht. Wij geven je informatie niet door aan
derden voor commerciële doeleinden. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet
gebeurt, laat het ons dan weten via een e-mail of brief.
Wat willen we van je weten

Voor- en achternaam

‘Hey jij’ klinkt ook zo onpersoonlijk.

Adres en woonplaats

Toch wel fijn dat brieven voor jou niet bij de buren
belanden.

Telefoonnummer

We nemen graag snel contact met je op als de
situati zich daarvoor leent.

E-mailadres

Up to date blijven over onze vereniging.

Geboortedatum

Wel zo leuk om bij je leeftijdsgenoten in een team te
komen.

Geslacht

Hebben wij nodig voor team en competitie
indelingen.

Lidnummer

Wordt gemaakt door de KNVB en is jouw unieke
nummer.

IBAN

Wanneer je met iDeal of overboeking betaalt,
worden je gegevens in onze administratie
opgeslagen om de betaling aan jouw lidmaatschap
te kunnen koppelen.

Identificatiebewijs

Wij hebben alleen uw passpoort of rijbewijs nummer
nodig. Passpoort en rijbewijs worden niet
opgeslagen.

IP-adres

Een IP-adres is het persoonlijke identificatienummer
van een elektronisch apparaat. Die door ons niet
word gekoppeld aan een persoon.

Waar we jouw gegevens voor gebruiken
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende
doeleinden;
Wat we er mee doen

Nieuwsbrieven

Je ontvang van ons alleen verenigingsinformatie.
Dit kan via de e-mail of post gaan.

websites verbeteren

Je IP-adres en surf- en zoekgedrag bewaren wij in
cookies. Zo kunnen we leesgedrag analyseren en
content maken die bij de wensen past van onze
verenigingen. Die door ons niet word gekoppeld
aan een persoon.

Acties

Ken je die verhalen van loterijwinnaars die nooit
komen opdagen? Juist. Natuurlijk laat je je naam en
e-mailadres achter als je meedoet aan een DTSactie. Je hoort dan van ons of je gewonnen hebt.

Aanmeldingen

Om je inschrijving voor ons lidmaatschap of
speciale workshop te verwerken.

Vraag- en
klachtenverwerking

Om je klacht of vraag te kunnen verwerken en te
beantwoorden.

Vragen

Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten
te behandelen via social media, e-mail, telefonisch
of per post.

Ledenlijst

Alle coaches hebben een leden lijst waar NAWgegevens aanwezig zijn. Deze hebben zij nodig als
er last minute iets veranderd in de planning. Zij
mogen jouw gegevens niet gebruiken voor andere
doeleinden of delen met derde zonder jouw
toestemming.

Facturen

Wij versturen eens per jaar de factuur voor het
lidsmaatschap. Dit kan via de e-mail of per post.

Lidmaatschap

Het bevestigen van het lidmaatschap gaat door
middel van een e-mail.

Waar we beeldmatriaal voor gebruiken
Wij gebruiken uw pasfoto bij het aanmelden van uw lidmaatschap bij de KNVB. Al
het andere beeldmateriaal wordt gebruikt voor vereniging doeleinden zoals;
• Sociale media
• Website
• Team foto
• TV Slide
• DTS tijdschrift
• Leden werven
• Evenementen uitingen

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat
noodzakelijk is voor het aanmelden en registreren van jouw lidmaatschap. Wanneer
wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor (met een
overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook
komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer
nodig zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld
mogelijk dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In
het geval dat het wettelijk verplicht is zullen we deze gegevens afstaan.
Derde partijen
KNVB

Wij moeten jouw aangeven bij onze sportbond dat
je lid bent van een voetbal vereninging.

Sportlink

Op je te registreren worden jouw gegevens
verwerkt in Sportlink. KNVB en Sportlink zijn aan
elkaar gelinieerd.

Inschrijving event

Bij het inschrijven voor een event zullen wij de
gegevens doorgeven aan de organisatie.

ClubCollect

Wij maken gebruik van de diensten van ClubCollect
voor het innen van contributie. Alleen de hiervoor
benodigde gegevens worden gedeeld met
ClubCollect.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde
toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens, dat de toegang tot de
gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de
gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te
leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren
omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat
deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens
omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring
van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw
gegevens omgaan.

Minderjarigen
Nog geen 16 jaar? Dan hebben wij toestemming nodig van je ouders voor je
persoonsgegevens, bevestiging van het lidmaatschap en het gebruikmaken van
beeldmateriaal waar jij op staat. Middels het aanmelden bij onze vereniging geeft u
deze toestemming.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens wijzigen of verwijderen uit
ons systeem? Geen probleem. Laat het ons weten via e-mail of per post. Bij de
meeste werkzaamheden worden persoonsgegevens gelijk weer verwijdert als deze
niet meer nodig zijn.
Sommige gegevens kunnen niet direct worden verwijderd of hebben een langere
verwerking nodig:
• Betalingsgegevens Worden 7 jaar na de laatste betaling pas verwijderd. Dit
is fiscaal verplicht.
• Ledenbestand wordt elke jaar bijgewerkt, dus eens per jaar zullen alle
nietleden verwijderd worden uit het ledenbestand. Je gegevens blijven nog 2
jaar bewaard voor ze definitief verwijderd worden.
• Beeldmateriaal heeft een verwerking van 30 dagen.
• E-mails bewaren wij 2 maanden lang in onze inbox. Zodat we verdere vragen
zo goed mogelijk kunnen afhandelen of verwerken.

