Privacy Policy
Volleybal Vereniging Clam Dycke hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens en de privacy van uw kinderen. In deze “Privacy Policy” willen we
heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Volleybal Vereniging Clam Dycke houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Wij gebruiken de persoonsgegevens van onze leden, donateurs, vrijwilligers en trainers
voor:





Het indelen van de teams en organiseren van wedstrijden en alles wat daarmee
verband houdt.
Het innen van de contributie.
Het versturen van nieuwsbrieven.
Het uitbetalen van trainersvergoedingen en declaraties.

Om de bovengenoemde doeleinden te kunnen realiseren delen wij de data met de
volgende organisaties en personen:







De Nevobo; de nationale volleybalbond waar alle volleybalverenigingen bij aangesloten
zijn die meedoen aan de competities.
Sportlink; een online softwareprogramma dat door zowel onze vereniging als de Nevobo
wordt gebruikt als tool voor hun ledenadministratie. Verder gebruikt de Nevobo
Sportlink om de wedstrijden en alles wat daarmee samenhangt te organiseren.
ING bank; voor al het betalingsverkeer van de vereniging, o.a. het innen van de
contributie.
Badhosting; voor het hosten van onze website.
Social Media; voor onze Facebookpagina, Twitter.
Vrijwilligers en trainers; voor zaken die nodig zijn om wedstrijden, trainingen en
verenigingsaangelegenheden te organiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van email
en privé computers.

Als vereniging verstrekken wij geen persoonsgegevens aan anderen dan hierboven
genoemd.
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
Volleybal Vereniging Clam Dycke 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 uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Als Volleybal Vereniging Clam Dycke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit door een mail te
sturen naar voorzitter@clamdycke.nl

VASTGELEGDE PERSOONSGEGEVENS
Achternaam, Roepnaam, Voornaam, Geslacht, Geboortedatum, Straat en huisnummer,
Postcode en Woonplaats, Telefoonnummer vast, Telefoonnummer mobiel, E-mailadres,
IBAN, Pasfoto (alleen bij spelend lid).
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.
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.

Wilt u inhoudelijk meer weten over AVG, dan verwijzen wij u
naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

