Privacybeleid Judokwai Giesbeek e.o.
Middels dit document informeren wij u over de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) en de impact hiervan op uw lidmaatschap bij
Judokwai Giesbeek e.o.
Wat is de AVG?
De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de huidige Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en dient per 25 mei 2018 binnen elke organisatie geïmplementeerd te zijn.
De AVG geldt ook voor onze vereniging
Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij
krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die
persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt meer dan nu op de
verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden
(compliance).
Impact voor onze vereniging
De AVG bevat nieuwe elementen, waaronder zwaardere verplichtingen voor organisaties
(registratieplicht, transparantie etc.) en zwaarder toezicht met boeteregelingen voor niet naleving. Om
aan de wettelijke verplichtingen uit de AVG te kunnen voldoen moet onze vereniging passende
technische en organisatorische maatregelen in de bedrijfsvoering aantoonbaar implementeren.
De vereniging doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar leden te verwerken op een manier
die voldoet aan de eisen van de nieuwe AVG. Zo zijn uw gegevens veilig opgeslagen, niet vrij
toegankelijk en worden ze niet zonder uw toestemming gedeeld met derden.
Uw gegevens bij Judokwai Giesbeek e.o.
Bij het aanvragen van het lidmaatschap voor de vereniging, vragen wij enkele persoonsgegevens van
u en uw kind. De gegevens worden bijgehouden in een Cloud omgeving die beveiligd is met een
wachtwoord. Enkel de bestuursleden en de vaste trainer hebben toegang tot deze gegevens.
Bestuursleden tekenen een geheimhoudingsverklaring waarin staat dat zij gegevens van de
vereniging zorgvuldig behandelen en alleen mogen delen met externen met toestemming van het kind
of de ouder wanneer het kind jonger is dan 18 jaar.
Verwerking gegevens
Hieronder ziet u een overzicht van de gegevens in onze ledendatabase en met welk doel wij deze
verwerken. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan andere systemen en worden niet automatisch
bijgewerkt bij wijziging.
Gegevens

Doel

Geslacht, voorletters,
voornaam, achternaam

Om u te kunnen identificeren als (uniek) lid en u correct te
kunnen adresseren, aanspreken en benoemen op diploma’s.

Adres, postcode, woonplaats

Om de mogelijkheid te hebben om communicatie-uitingen en/of
geschenken naar het huisadres van leden te sturen.

Telefoonnummer(s)

Om u in geval van nood snel te kunnen bereiken.

Geslacht

In verband met gebruik kleedkamers en indeling en graduaties
voor het beoefenen van de judosport.

Geboortedatum,
geboorteplaats

Om te vermelden op de behaalde diploma’s en voor
verenigingsregistratie met betrekking tot graduatie.

E-mailadres privé,

Communicatie tussen de vereniging en haar leden vindt
grotendeels elektronisch plaats middels e-mail.

Bankgegevens, inclusief
handtekening

Wanneer de lidmaatschapscontributie maandelijks middels
automatisch incasso wordt geïnd.

Datum lidmaatschap

De datum waarop u lid bent geworden gebruiken wij enkel voor
statistieken over het verloop van ons ledenbestand.

Datum einde lidmaatschap

De datum waarop u uw lidmaatschap beëindigt gebruiken wij
enkel voor statistieken over het verloop van ons ledenbestand.

Toestemming foto gebruik

Dit gegeven gebruiken we om vast te stellen of foto’s voor
communicatiedoeleinden gebruikt mogen worden.

Bewaartermijn
Deze gegevens worden in ieder geval bewaard zolang u lid bent. Wanneer een lidmaatschap stopt
worden de gegevens, op uw eigen verzoek, verwijderd. Verwijdering zal binnen 4 weken na ontvangst
van het verzoek plaatsvinden. Gegevens die wettelijk gezien (langer) bewaard moeten blijven zullen
altijd volgens de betreffende wettelijke bewaartermijn worden bewaard.
We zijn wettelijk verplicht om alle financiële gegevens tenminste 5 jaar te bewaren. Dit betekent dat
uw machtiging voor automatische incasso (naam, bankrekening, handtekening) tot 5 jaar na uw
opzegging bewaard blijft.
Vragen, wijzigen of verwijderen
U hebt te allen tijde het recht om deze gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten verwijderen.
Dit kan door een mail te sturen naar judokwaigiesbeek@gmail.com. Hier kunt u tevens terecht
wanneer u nog vragen heeft. Wijzigen van gegevens tijdens het lidmaatschap kan gevolgen hebben
voor de wijze waarop u wordt geïnformeerd over activiteiten en mededelingen van de vereniging.

