Privacyverklaring,
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Dit is de privacyverklaring van Irene-Volleybal gevestigd te Bilthoven.
Algemeen
Wij verzamelen, gebruiken en bewaren persoonsgegevens van u. Zonder die gegevens
kunnen we de activiteiten die verbonden zijn aan uw lidmaatschap niet uitvoeren. Omdat we
het belangrijk vinden transparant te zijn over de manier waarop we met persoonsgegevens
omgaan, vindt u hieronder de uitleg hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke
rechten u heeft.
Irene-Volleybal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt (deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit
privacy statement);
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de gegevens die minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor zover dit zaken betreft die niet in
deze privacyverklaring zijn opgenomen
• passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen die de beveiliging
van uw persoonsgegevens waarborgen.
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of hiervoor specifiek
toestemming wordt gegeven (zie de tabel met het overzicht)
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen
wijzen en deze respecteren.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust
per e-mail aan: secretaris@irene-volleybal.nl
In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel we persoonsgegevens van u
verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie eventueel toegang heeft tot deze gegevens.
Doel
Onderzoeken of u
lid kunt worden en
het uitvoeren van
de
lidmaatschapsover
eenkomst.
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Welke
persoonsgegevens
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Grondslag

Bewaartermijn

Uitvoering van
de
overeenkomst

Indien u lid
wordt
gedurende de
looptijd van
de overeenkomst. Indien
u geen lid
wordt,
worden de
gegevens
binnen zes
maanden
gewist.

Ontvangers
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Administratie
(waaronder
ledenregistratie,
wedstrijdregistratie
inningcontributies,
boetes,
inschrijving; etc,)

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
• Bondsnummer

Uitvoering van
de
overeenkomst

Informatieuitwisseling tussen
Irene-Volleybal en
leden
Communicatie
over
verenigingsgebonden evenementen,
activiteiten en
ontwikkelingen
Communicatie
tussen leden van
Irene Volleybal

• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres

Uitvoering van
de
overeenkomst

Gedurende
• Ledenadminide looptijd
stratie (Irenevan de
volleybal en
overeenIrene-omni)
komst en tot • Penningmees2 jaar
ter (Irenedaarna,
Volleybal en
daarna alleen
Irene-omni)
in de
• ClubCollect(inning
contributie)
financiële
administratie
voor 7 jaar.
Gedurende
• Bestuur en
het
commissieleden
lidmaatschap

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Uitvoering van
de
overeenkomst

Gedurende
het
lidmaatschap

Ledenadministratie

Uitvoering van
de
overeenkomst
en integrale
toestemming,
met
lidmaatschap
en
huishoudelijk
reglement
• Voornaam
Mits
noodzakelijk
• Achternaam
voor uitvoering
• Adres
van de
• Bondsnummer
overeenkomst.
• Cookies (zie voor Toestemming
meer info het
(bij bezoek
aan de
sub kopje
Cookies)
website)
• IP-gegevens
Toestemming,
• Voornaam
indien van
• Achternaam
toepassing
• E-mailadres

Gedurende
het
lidmaatschap

Verenigingsleden
waaronder
verenigingsofficials,
verenigingskader
leden

Gedurende
het
lidmaatschap

NOC*NSF
NeVoBo
CEV
FIVB

Iedere keer
als de
website
wordt
bezocht.
Zolang men
lid van de
vereniging is.

• Sitebeheerder
www.irenevolleybal.nl

(zie toelichting*)

Communicatie met
overkoepelende
sportorganisaties
Om onze digitale
dienstverlening te
verbeteren
Communicatie
tussen
verenigingssponso
ren en leden
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• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Bondsnummer

• Sponsoren

Pagina 2 van 5

Privacyverklaring,

vastgesteld: ALV Irene Zaalvolleybal d.d. 11 oktober 2018
* Leden, officials en kader van SV Irene Volleybal
Clubleden, clubofficials en kaderleden krijgen voor een soepele onderlinge communicatie,
toegang tot de genoemde persoonsgegevens in de tabel via:
1. een afgeschermd gedeelte van de website (gebruikersnaam en wachtwoord)
2. een ‘competitieboekje’, dat in gecontroleerde (uitsluitend leden) distributie wordt
verspreid
Cookies
Op www.irene-volleybal.nl wordt gebruik gemaakt van cookies (een klein tekstbestand dat
op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen). Hiermee krijgt de sitebeheerder
informatie over het bezoek aan deze website. Deze informatie wordt dusdanig
geanonimiseerd dat de informatie niet is te herleiden naar persoonlijke gegevens van de
individuele bezoeker.
Voor de analyse maakt de vereniging gebruik van Google Analytics. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover derden de informatie namens Google verwerken. Irene-Volleybal heeft hier geen
invloed op en heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor
andere Google-diensten.
Links naar websites van derden
De website, digitale nieuwsbrieven of andere digitale communicatiemiddelen van IreneVolleybal kunnen links naar websites van derden bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen
van toepassing op de websites en digitale communicatiemiddelen van Irene-Volleybal zelf.
Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Irene-Volleybal raadt u aan om
voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die
websites te raadplegen.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Irene-Volleybal uw persoonsgegevens alleen aan derden
als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Irene-Volleybal met u
heeft, tenzij Irene-Volleybal wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken
aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan
van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Inzage, verwijdering en afscherming van persoonsgegevens
U hebt het recht Irene-Volleybal te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij
Irene-Volleybal op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet
gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten verwijderen of af te
schermen, voor zover dit de uitvoering van de overeenkomst niet verstoort. U dient zich bij
een dergelijk verzoek te kunnen identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd
worden, zal Irene-Volleybal deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de
betreffende gegevens van Irene-Volleybal hebben ontvangen.
Beveiliging persoonsgegevens
Irene-Volleybal treft passende maatregelen om uw digitaal opgeslagen persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.
Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de
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toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen
regelmatig gecontroleerd worden.
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige (onder de 16 jaar) wenst te registreren dient u hiertoe
expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Dit geldt ook voor alle
verzoeken tot inzage, correctie, afscherming en/of verwijdering van uw persoonsgegevens
Beeldmateriaal
Bij volleybal- en/of verenigingsactiviteiten worden door of namens Irene-Volleybal mogelijk
beeldopnamen gemaakt waarop toeschouwers, deelnemers, officials of anderen herkenbaar
zijn.
1. In het huishoudelijk reglement is een artikel opgenomen ‘geen bezwaar foto- en
video-opnamen’. Met het ingaan van het lidmaatschap geeft een lid van IreneVolleybal toestemming voor het maken van foto’s waarop hij/zij herkenbaar is
afgebeeld, indien dit materiaal is gemaakt tijdens aan Irene-gelieerde activiteiten.
2. In het huishoudelijk reglement is een artikel ‘geen bezwaar publicatie
beeldmateriaal’ opgenomen. Met het ingaan van het lidmaatschap geeft een lid
van Irene- Volleybal toestemming aan de vereniging om relevant beeldmateriaal
(gemaakt bij aan Irene-gelieerd activiteiten) waarop hij/zij herkenbaar is
afgebeeld, voor journalistieke of promotionele doeleinden te gebruiken.

***promotioneel gebruik
Onder promotioneel gebruik wordt verstaan: publicatie van beeldmateriaal dat specifiek is
gericht op werving (van leden, toeschouwers, extra inkomsten via derden, vrijwilligers,
deelname aan evenementen etc.). Dit naast journalistiek gebruik dat is gericht
verslaglegging van activiteiten (op websites, via media etc.)

Wijziging van het privacy beleid
Irene-Volleybal past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Op de websites wordt steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring opgenomen.
Irene-Volleybal raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij
belangrijke wijzigingen informeert Irene-Volleybal haar leden per e-mail en via de website(s).
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Irene-Volleybal wilt
verzoeken tot inzage, correctie, afscherming en/of verwijdering van uw persoonsgegevens,
kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:
E-mail:
Telefoonnummer:

secretaris bestuur, J. op de Weegh
secretaris@irenezaalvolleybal.nl
06 41784574

Voor het doen van een aanvraag tot aanvulling/verwijdering of afscherming kunt u óók
gebruik maken van het hiervoor bestemde digitale formulier op deze website.
Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te
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dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
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