Privacyverklaring

AV DEM betracht de uiterste inspanning om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij gaan
er zeer zorgvuldig mee om.
Hieronder geven wij u aan hoe we hieraan invulling hebben gegeven.
In alle gevallen houdt AV DEM zich aan de wettelijke bepalingen die hierop van toepassing zijn, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens leden
Persoonsgegevens van leden worden verwerkt ten behoeve van de navolgende doelstellingen:
•
Communicatie
•
Administratieve doeleinden
•
Plannen en indelen van trainingen en wedstrijden
•
De financiële administratie
•
Historische doeleinden (bijv. i.v.m. reünie)
•
Beeldmateriaal
De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw lidmaatschap van AV DEM.
Voor deze doelstellingen vraagt/bewaart AV DEM de volgende persoonsgegevens van u:
•
Voornaam
•
Achternaam
•
Telefoonnummer (onder de 16 jaar van uw wettelijke vertegenwoordiger)
•
E-mailadres (onder de 16 jaar van uw wettelijke vertegenwoordiger)
•
Adres
•
Geboortedatum
•
Geslacht
•
Rekeningnummer
•
Bondsnummer Atletiekunie
De persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van het lidmaatschap plus maximaal twee jaar.

Verwerking persoonsgegevens vrijwilligers/donateurs
Persoonsgegevens van vrijwilligers en donateurs worden verwerkt ten behoeve van de navolgende
doelstellingen:
•
Administratieve doeleinden
•
Communicatie
De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden
voor AV DEM danwel het verstrekken van een donatie aan AV DEM (club van 100 lid).
Voor deze doelstellingen vraagt/bewaart AV DEM de volgende persoonsgegevens van u:
•
Voornaam
•
Achternaam
•
Adres
•
Geslacht
•
Geboortedatum
•
Telefoonnummer
•
E-mailadres
•
Rekeningnummer (trainer)
•
Bondsnummer Atletiekunie (juryfunctionaris en trainer)
De persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de uit te voeren vrijwilligerswerkzaamheden danwel
het donateurschap plus maximaal twee jaar.

Verwerking persoonsgegevens leden van de nieuwsbrief
Persoonsgegevens van leden van de nieuwsbrief worden verwerkt ten behoeve van de navolgende
doelstellingen:
•
Administratieve doeleinden
•
Communicatie
De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw aanmelding voor de nieuwsbrief.
Voor deze doelstellingen vraagt/bewaart AV DEM de volgende persoonsgegevens van u:
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
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De persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de aanmelding voor de nieuwsbrief.
Verstrekking aan derden
Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de overeenkomst die AV DEM met u heeft (bijv. centraal opgeven van wedstrijden), tenzij wij
wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden (bijv. de belastingdienst).
Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU
Er worden door ons geen gegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
In het kader van de privacywetgeving zijn personen jonger dan 16 jaar minderjarig.
Verstrekken van persoonsgegevens betrekking hebbende op de minderjarigen gebeurt alleen als de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
Beveiliging
Wij hebben de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
De volgende maatregelen zijn genomen:
•
Aan een ieder die kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens hebben wij een
geheimhoudingsverklaring laten tekenen
•
Op al onze systemen hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid
•
Aanmelden voor de nieuwsbrief is een persoonlijke actie via de website
•
Afmelden van de nieuwsbrief is mogelijk via de website
Uw rechten
U heeft inzage in uw persoonsgegevens. U kunt deze laten aanpassen maar ook laten verwijderen. Hiertoe dient
u zich wel voldoende te legitimeren. Verwijdering van uw persoonsgegevens heeft consequenties voor uw
lidmaatschap.
Klachten
Indien u een klacht heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens dient u dit onverwijld te melden aan het
bestuur.
Uw klacht wordt dan in samenspraak verholpen dan wel onder de aandacht gebracht van de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wijziging van het privacy beleid
AV DEM past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de
meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de
Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Vragen?
Dit kan via het bestuur van AV DEM
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