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Betreft

Privacyverklaring handbalvereniging Vires et Celeritas

Datum

11 september 2018

Artikel 1. Inleiding
Dit is de privacyverklaring van handbalvereniging Vires et Celeritas te Gouda. Binnen onze vereniging
maken wij gebruik van gegevens die u aan ons heeft verstrekt. Dat is nodig om invulling te geven aan onze
doelstelling, namelijk het met elkaar het bedrijven van de handbalsport en het uitvoeren van activiteiten
die hiermee samenhangen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens
die aan de vereniging zijn toevertrouwd. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij met
persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Artikel 2. Welke gegevens verwerken wij?
In de tabel op pagina 3 kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen,
hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
Artikel 3. Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dan wel aan te melden als lid bij onze vereniging dient u
hiertoe expliciete toestemming van minstens één van uw ouders of voogden te overleggen. Het
inschrijfformulier van Vires et Celeritas voorziet in deze verplichting. Naast de persoonsgegevens van uzelf,
verwerken wij in dat geval ook die van uw ouder(s) of voogd(en).
Artikel 4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Vires et Celeritas geen persoonsgegevens aan derden, tenzij: (1) dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst die u met onze vereniging heeft, of
(2) wij als vereniging wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Via het systeem voor de ledenadministratie (Sportlink) worden gegevens van spelende leden doorgegeven
aan het Nederlands Handbalverbond.
Artikel 5. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht onze vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op
grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te
verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Indien u wenst dat uw
gegevens verwijderd worden, zal Vires et Celeritas deze verwijdering doorgeven aan alle andere
organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.
Artikel 6. Beveiliging persoonsgegevens
Vires et Celeritas treft passende maatregelen om uw 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 toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Artikel 7. Links op de website naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten, bijvoorbeeld naar de website van onze sponsoren
of socialmedia-kanalen. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Vires et
Celeritas. Andere websites hanteren een eigen privacybeleid. Wij raden u aan om voor het gebruik van
andere websites de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
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Artikel 8. Wijziging van het privacybeleid
Vires et Celeritas past zo nodig haar privacybeleid 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. Bij
belangrijke wijzigingen zullen wij u per e-mail en via de website informeren.
Artikel 9. Vragen, opmerkingen of een klacht?
Het kan zijn dat u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens door Vires et Celeritas. Wij zullen
altijd proberen om met u tot een bevredigende oplossing te komen. U kunt zich daartoe wenden tot het
bestuur van onze vereniging. Het bestuur behandelt ook de overige vragen en opmerkingen die te maken
hebben met de privacy. U kunt uw bericht per e-mail sturen naar het bestuur van Vires et Celeritas:
Post: Vroonlandpolderstraat 7, 2807 NR, Gouda.
Per e-mail: viresetceleritas@handbal.nl.
Uw bericht wordt gelezen door de secretaris van het bestuur, die vervolgens zal zorgen voor het in
behandeling nemen van uw vraag of verzoek.

Deze privacyverklaring is besproken en goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van
11 september 2018.
Namens het bestuur van Vires et Celeritas:

Pieter Elands
voorzitter
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John Kerseboom
secretaris
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Bijlage bij artikel 2 Welke gegevens verwerken wij?
Doel

Welke
persoonsgegevens
• Voornaam
• Achternaam
• Geslacht
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Pasfoto

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Uitvoering van
de
overeenkomst

Indien u lid wordt
gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.
Indien u geen lid
wordt, worden uw
gegevens zo snel als
mogelijk verwijderd,
uiterlijk binnen 3
maanden

• Ledenadministrateu
r
• Penningmeester
• Technische
Commissie
• Teamverantwoordelijke (voor
het eigen team)

Financiële administratie

•
•
•
•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
Betaalgegevens

Uitvoering van
de
overeenkomst

Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en
tot 2 jaar daarna,
daarna alleen in de
financiële
administratie voor 7
jaar (voor zover
wettelijk vereist)

• Penningmeester

Het verstrekken van
clubtenues

•
•
•
•
•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
(Kleding)maat
Bankgegevens
Betaalgegevens

Uitvoering van
de
overeenkomst

Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en
daarna alleen in de
financiële
administratie voor 7
jaar.

• Penningmeester
• Beheer clubtenues

Versturen van digitale
berichten, waaronder
nieuwsbrief en
informatie van het
Nederlands
Handbalverbond

• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres

Uitvoering van
de
overeenkomst

Zolang als men
aangemeld is als lid.

• Bestuur
• PR commissie

Ter benadering na
beëindiging
lidmaatschap,
bijvoorbeeld voor een
reünie of bijzondere
gebeurtenis

•
•
•
•
•

Toestemming

Zolang als de
toestemming niet is
ingetrokken.

• Bestuur
• PR commissie

Aangaan van de
lidmaatschapsovereenk
omst
en
het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereenk
omst
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Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
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