Privacyverklaring
De SV Aduard wil met deze verklaring graag duidelijk maken hoe de SV Aduard omgaat met uw
gegevens. Wij leggen onderstaand uit wat wij met de verstrekte gegevens doen en waarvoor wij ze
nodig hebben.
De door u zelf verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om het contributiebedrag vast te
kunnen stellen zowel voor de vereniging als voor de sportbonden waarbij u bent aangesloten.
Als lid van de afdeling gymnastiek bent u verplicht lid bij de K.N.G.U.
Voor deelname aan volleybal competitie wedstrijden moet u lid zijn van de NEVOBO.

De SV Aduard verwerkt de volgende gegevens:
A.
B.
C.
D.
E.

De voor en achternaam, alsmede de adresgegevens en het geslacht zijn nodig ten behoeve
van een juiste administratie van een lid.
Het telefoonnummer is van belang om in het geval van een calamiteit contact met u op te
kunnen nemen
Het e-mailadres is van belang ten behoeve van algemene mededelingen en schriftelijk
contact met u op te kunnen nemen
De geboortedatum is van belang om het juiste contributiebedrag vast te kunnen stellen
De bankgegevens zijn noodzakelijk om tot uitvoering van de verplichte automatische
incasso, door de vereniging, over te kunnen gaan

Delen met anderen
Ten behoeve van de leiding/trainer worden onderstaande gegevens gedeeld:
A.
B.
C.
D.

De voor en achternaam, alsmede de adresgegevens en het geslacht zijn nodig ten behoeve
van een juiste administratie van een lid.
Het telefoonnummer is van belang om in het geval van een calamiteit contact met u op te
kunnen nemen
Het e-mailadres is van belang ten behoeve van algemene mededelingen en schriftelijk
contact met u op te kunnen nemen
De geboortedatum
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Met de sportbonden worden gedeeld:
A.
D.

De voor en achternaam, alsmede de adresgegevens en het geslacht zijn nodig ten behoeve
van een juiste administratie van een lid.
De geboortedatum is van belang om het juiste contributiebedrag vast te kunnen stellen

Verder zal de SV Aduard geen gegevens van individuele personen delen, anders dan dit absoluut
noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Herkenbare afbeeldingen van personen
zullen uitsluitend worden gedeeld na schriftelijke toestemming.

Bewaartermijn van uw gegevens
De SV Aduard bewaart de door u verstrekte gegevens na beëindiging van het lidmaatschap niet
langer dan strikt noodzakelijk is doch tot uiterlijk 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Mededelingen via e-mail
Mededelingen per e-mail aan allen zullen uitsluitend in een BCC geadresseerde e-mail worden
verzonden.

Privacy
De SV Aduard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang en openbaarmaking tegen te gaan. De verstrekte gegevens
zijn niet toegankelijk via een website.
U heeft recht op inzage m.b.t. de door u aangeleverde gegevens. U heeft recht op rectificatie van
deze gegevens. U heeft recht om vergeten te worden. U heeft recht op beperking van verwerking. U
heeft recht op de overdraagbaarheid van gegevens. U heeft recht van bezwaar.
U kunt te allen tijde schriftelijk aangeven dat de bij de vereniging aanwezige gegevens worden
verwijderd.
Indien u de nodige kennis heeft betreffend eventuele kwetsbaarheden in ons privacy beleid of dat er
aanwijzingen zijn van misbruik wilt u dan contact opnemen met SV.Aduard.Gymnastiek@xs4all.nl
opdat wij het systeem kunnen verbeteren.
Contactadressen:
Gymnastiek: SV.Aduard.Gymnastiek@xs4all.nl
Volleybal: svaduardvolleybal@gmail.com
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