Privacy beleid van Turn- en sportvereniging Virto
Dit is een verklaring over het privacy beleid van Turn- en sportvereniging Virto, gevestigd in
Breukelen, Titus Brandsmastraat 20, 3621 KD BREUKELEN.
Deze verklaring omschrijft het privacy beleid en welke persoonsgegevens door de vereniging
mogelijk verwerkt worden en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt
wanneer iemand lid is van de vereniging. Dit document wordt ook wel het privacy beleid genoemd.

Art. 1. Gebruik van persoonsgegevens
1.
De vereniging verwerkt de volgende persoonsgegevens van het lid wanneer het lid:
a.
lid wordt van de vereniging;
b.
deelneemt aan trainingen, wedstrijden of aan een andere activiteit van de
vereniging;
c.
zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de vereniging of inlogt op de website van de
vereniging;
d.
een formulier invult voor enige informatie over of een dienst van de vereniging, dan
wel een formulier invult waarin het lid contact met de vereniging opneemt.
2.
De vereniging verzamelt de volgende gegevens:
a.
naam;
b.
voornamen;
c.
adres;
d.
e-mailadres;
e.
telefoonnummers;
f.
geboortedatum;
g.
geslacht;
h.
bankrekeningnummer;
i.
functie;
j.
lidmaatschapsnummer;
k.
door de sportbond verlangde persoonsgegevens;
l.
datum van beëindiging van het lidmaatschap;
m.
foto’s voor de sportbond en na toestemming van het lid foto’s en video’s voor
trainingsdoeleinden en na toestemming voor website en sociale media.
3.
Het lid dat aan de vereniging zijn/haar persoonsgegevens verstrekt geeft aan de vereniging
uitdrukkelijk toestemming om zijn/haar persoonsgegevens overeenkomstig het privacy
beleid van de vereniging te gebruiken en te verwerken.
4.
De vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
a.
verzoeken van het lid in behandeling te nemen;
b.
het lid in te schrijven voor deelname aan een activiteit van of namens de vereniging;
c.
deelname van het lid aan competities en wedstrijden mogelijk te maken;
d.
de dienstverlening aan het lid te verbeteren;
e.
de website en sociale media van de vereniging te optimaliseren (na toestemming);
f.
contact met het lid op te nemen of te onderhouden;
g.
uitnodigingen, informatie en/of een nieuwsbrief aan het lid te zenden;
h.
een aanvraag voor een dienst van de vereniging aan het lid in behandeling te nemen;
i.
een enquête of een opiniepeiling onder de leden te houden;
j.
de lidmaatschapsstatus te registreren.

Art. 2. Informatie, inzage, wijziging en bezwaar
1.
In geval van vragen over de registratie van uw persoonsgegevens, wijziging daarvan of

2.
3.

4.

5.

bezwaar daartegen kan men zich wenden tot de penningmeester van de vereniging via
penningmeestervirtobreukelen@gmail.com
Wanneer u inzage wilt in de van u geregistreerde persoonsgegevens wendt u zich eveneens
tot de penningmeester.
U kunt inzage krijgen van of vragen stellen over de van u als lid geregistreerde
persoonsgegevens. Dit geldt ook voor het wijzigen van of bezwaar maken tegen
geregistreerde persoonsgegevens.
Het bepaalde in 1 t/m 3 van dit artikel is alleen van toepassing op de eigen
persoonsgegevens. Een verzoek kan dus niet betrekking hebben op persoonsgegevens van
een ander lid. De secretaris kan u verzoeken zich te legitimeren.
Elk verzoek wordt schriftelijk per e-mail ingediend bij de penningmeester.

Art. 3. Verwerking, doel en grondslag
Verwerkingsactiviteit
Ledenadministratie /
activiteiten

Welke gegevens
- Naam en voorletters
-Adres
- E-mail adres
- Telefoonnummer(s)
- Geboortedatum
- Geslacht
- Functie
- Naam en voorletters
- Adres
- Geboortedatum
- Bankrekeningnummer

Doel
Verwerking
lidmaatschap,
Verzending
informatie, facturering

Grondslag
Lidmaatschap,
statuten en
reglementen

Verwerking van
contributie en andere
betalingen

Lidmaatschap

Website

- Naam en voorletters
- E-mail adres

Lidmaatschap

Website / sociale
media
Competitie /
Wedstrijd

Foto’s na
toestemming
- Naam en voorletters
- Adres
- E-mail adres
- Telefoonnummer(s)
- Geboortedatum
- Geslacht
- lidmaatschap
nummer

Beschikbaar stellen
informatie en
communiceren met
leden
Beschikbaar stellen
informatie

Financiële
administratie

Toestemming

Art. 4. Bewaartermijn
1.
De persoonsgegevens worden twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap door de
secretaris vernietigd, tenzij deze langer mogen of moeten worden bewaard.
2.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen de persoonsgegevens langer worden bewaard:
a.
wanneer wettelijke bepalingen hiertoe verplichten;

b.

3.

wanneer statutaire of reglementaire bepalingen van de vereniging hiertoe
verplichten;
c.
wanneer statutaire of reglementaire bepalingen van de sportbond hiertoe
verplichten.
De in het kader van de financiële administratie verwerkte persoonsgegevens worden
gedurende zeven jaren bewaard.

Art. 5. Beveiliging van de persoonsgegevens
1.
De vereniging gebruikt de persoonsgegevens van een lid uitsluitend voor de in deze
privacyverklaring genoemde doelen.
2.
De vereniging neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om de gegevens
van een lid te beveiligen.
3.
De vereniging maakt op haar website gebruik van cookies, waarvan de instellingen door de
gebruiker gewijzigd kunnen worden en conform het cookie-beleid vermeld op de website.
Art. 6. Derden
1.
De vereniging verstrekt gegevens van leden niet aan derden, tenzij een lid hiervoor
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of wanneer de vereniging hiertoe verplicht is op
grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
2.
In afwijking van het in lid 1 bepaalde verstrekt de vereniging persoonsgegevens aan de
sportbond waarvan de vereniging lid is en aan een verzekeraar wanneer een verzekering deel
uitmaakt van het lidmaatschap.
3.
Voor het verwerken van de persoonsgegevens maakt de vereniging gebruik van diensten van
derden. Met deze derden zijn afspraken gemaakt over geheimhouding.
4.
Wanneer de vereniging gebruik maakt van diensten van derden sluit zij met die derden
verwerkingsovereenkomsten waarin die derden verplicht worden zich controleerbaar te
houden aan het privacy beleid van de vereniging en de AVG.
Art. 7. Wijziging privacy beleid
1.
Het kan zijn dat het privacy beleid van de vereniging in de toekomst wordt gewijzigd door
gewijzigd verenigingsbeleid, gewijzigde wetsbepalingen of door rechterlijke uitspraken.
2.
De laatste versie van het privacy beleid staat op de website van de vereniging. Die versie is
op de leden van toepassing. Privacy beleid van Turn- en Sportvereniging Virto.
Art. 8. Klacht
1.
Een lid kan over de wijze waarop zijn persoonsgegevens worden verwerkt of een verzoek
wordt behandeld schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur ter attentie van het bestuur,
p/a Titus Brandsmastraat 20, 3621 KD BREUKELEN.
2.
Het bestuur behandelt de klacht zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden na
ontvangst van de klacht.

Aanvullende toelichting foto’s en video’s en sociale media
1.
Foto’s en video’s: Gedurende wedstrijden, toernooien, en andere evenementen kunnen
foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze huis-/wedstrijdfotograaf of cameraman.
Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van Turn- en Sportvereniging Virto of sociale
media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze
niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor eventueel drukwerk, bijvoorbeeld ten behoeven
van een sportmarkt. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een email naar virtobreukelen@gmail.com onder vermelding van de referentie naar de foto/video.
Turn- en Sportvereniging Virto heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door

derden en die geplaatst zijn op sociale media. Indien je van mening bent dat Turn- en
Sportvereniging Virto hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te
verwijderen, neem dan contact op via virtobreukelen@gmail.com met een duidelijke
verwijzing waar het materiaal zich bevindt. Turn- en Sportvereniging Virto zal hier dan advies
geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal
geplaatste gegevens op sociale media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft Turn- en
Sportvereniging Virto geen verantwoordelijkheid, tenzij door Turn- en Sportvereniging Virto
zelf geplaatst.
2.

Sociale media: Turn- en Sportvereniging Virto gaat graag, via het web en (eigen) sociale
mediakanalen, in dialoog met leden, vrijwilligers, gebruikers van apps en bezoekers van de
website. Turn- en Sportvereniging Virto gebruikt hiervoor het internet en sociale
mediakanalen, zoals Facebook en Instagram. Hierbij spant Turn- en Sportvereniging Virto zich
in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te
gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Turn- en
Sportvereniging Virto behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of
opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel
recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het
beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Turn- en Sportvereniging Virto
(persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit
privacy beleid van de Turnvereniging verwerkt. Turn0 en Sportvereniging Virto is niet
verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar
sociale mediakanalen of de content op haar sociale mediakanalen. Indien de relatie vragen of
opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met Turn- en Sportvereniging Virto via
virtobreukelen@gmail.com

