Privacyverklaring sportvereniging Vlugheid en Kracht, versie 24 mei 2018
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking
getreden. De vereniging registreert en bewaart persoonsgegevens (namen, adressen,
geboortedata, telefoonnummers, e-mailadressen en bankgegevens) die nodig zijn om
ledenlijsten te maken, nieuwsbrieven te versturen en te factureren. In de op 2 maart 2018
door de leden op de jaarvergadering goedgekeurde statuten is dit ook als zodanig
vastgelegd (http://www.vlugheidenkracht.nl/Informatie.php#Statuten). Wij verwerken
geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bewaard
zolang u sport bij onze vereniging, of zo lang als wettelijke termijnen en / of redelijkheid of
billijkheid ons dit voorschrijven.
Persoonsgegevens
De leden van de vereniging hebben inzake hun persoonsgegevens de volgende rechten:
-

recht op inzage van persoonsgegevens
recht op rectificatie van persoonsgegevens
recht om vergeten te worden
recht op beperking van verwerking van persoonsgegevens
recht op overdraagbaarheid van gegevens
recht van bezwaar: het recht van bezwaar voor leden is in de statuten
(http://www.vlugheidenkracht.nl/Informatie.php#Statuten) vastgelegd.

De persoonsgegevens van de leden zijn vastgelegd in het register van de vereniging (de
ledenadministratie). Hiervan wordt maandelijks een veilige back-up gemaakt. De
persoonsgegevens zijn daarnaast beveiligd met een wachtwoord. Ook de oorspronkelijke
papieren aanmeldingsformulieren worden op een veilige plaats bewaard.
Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens van het lid verwijderd, of indien
dat later is, nadat de laatste contributiebetaling is gedaan.
Derden
Vlugheid en Kracht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Beeldmateriaal, social media en geplaatste gegevens
De op de website van de vereniging geplaatste adresgegevens van bestuursleden zijn daar
met toestemming van de betrokken bestuursleden geplaatst. Het beeldmateriaal van de
vereniging is op de website geplaatst om promotionele redenen en is onderdeel van de
vrijheid van meningsuiting van de vereniging. Onze vereniging is een oude vereniging met

historisch belang, in het verleden, maar ook zeker nog in het heden. Een deel van onze
website is daarom een historisch document geworden dat doorwerkt in het heden. Het
bestuur hecht er belang aan om het voortdurende belang van onze vereniging in de
maatschappij te verbeelden in een moderne vorm, deze website.
Cookies
De website van de vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies, en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen
dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mailbericht te sturen naar
info@vlugheidenkracht.nl of door een brief te sturen aan het contactadres van de
vereniging (http://www.vlugheidenkracht.nl/Contakt.php). Wij bieden alle (ex)leden de
mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die
op dat moment aan ons is verstrekt tenzij deze om redenen van redelijkheid, billijkheid of
van toepasselijk recht bewaard dienen te blijven. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek.
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
privacybescherming.

