PRIVACY REGLEMENT HANDBALVERENIGING CVO
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is
s onderstaand privacy reglement
opgesteld.
In deze privacyverklaring is beschreven welke persoonsgegevens handbalvereniging CVO
(hierna CVO) verwerkt, met wie gegevens worden gedeeld en voor welke doeleinden
deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1. Wanneer verwerking persoonsgegevens
CVO verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
•

lid wordt van CVO;

•

als vrijwilliger binnen CVO actief bent;

•

zich
ich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
nieuwsbrief

•

inschrijft voor activiteiten van CVO.

1.2. Welke gegevens worden verzameld
CVO verzamelt de volgende (persoons)gegevens:
•

Naam

•

Adres

•

Postcode

•

Woonplaats

•

Geslacht

•

Geboortedatum

•

Bondsnummer

•

Emailadres(sen)*

•

Telefoonnummer(s)*

•

Aanmeldingsdatum

•

IBAN nummer

•

Indien van toepassing belangrijke zaken zoals medische indicatie

* Voor leden jonger dan 16 jaar: contactgegevens van ouder(s)
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1.3. Waarvoor worden deze gegevens gebruikt
CVO gebruikt deze gegevens om:
•

een
en lid aan te melden bij het NHV (Nederlands Handbal Verbond);
Verbond)

•

een
en lid op te nemen in Sportlink;
Sportlink

•

automatische incasso tbv contributie te regelen;

•

trainers/coaches te informeren welke spelers in het team zitten;

•

contact met u op te nemen en te onderhouden;
onderhouden

•

verzenden van de digitale nieuwsbrief indien u zich hiervoor heeft
aangemeld;

•

uitnodigen voor deelname
d
aan activiteiten.

In de bijlage ‘inventarisatie persoonsgegevens’ staat beschreven welke
persoonsgegevens voor welk doeleinde wordt vastgelegd,
vastgelegd met wie deze gegevens worden
gedeeld en voor welk doeleinde deze worden gedeeld.
gedeeld

2.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

U mag er vanuit gaan dat CVO met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met uw
persoonsgegevens omgaat. CVO heeft hiervoor een aantal maatregelen doorgevoerd.
2.1. Doelbinding
CVO gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de in dit privacyreglement genoemde
doeleinden. Voor meer detailinformatie verwijzen wij u naar de bijlage ‘ inventarisatie
persoonsgegevens’.
2.2. Bewaartermijn
CVO bewaart uw gegevens niet langer dan op basis van wettelijk bepaalde
bewaartermijnen noodzakelijk is.
Gegevens die alleen voor een eenmalig doel noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld dieetwensen
van een jeugdlid die meegaat op kamp, worden na de activiteit direct verwijderd.
2.3. Beveiliging gegevens
CVO neemt adequate technische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Dit wordt
bewerkstelligd door:
•
•

•

Bestanden met persoonsgegevens worden opgeslagen op stand alone computers of
laptops,, deze computers zijn beveiligd met een wachtwoord;
Persoonsgegevens die opgeslagen zijn in Sportlink zijn alleen toegankelijk voor
vooraf vastgestelde functies, zoals wedstrijdsecretariaat en de
scheidsrechterscoördinator
scheidsrechterscoördinator;
Per functie zijn in Sportlink alleen die gegevens zichtbaar die voor het uitvoeren
van
an de functie noodzakelijk zijn;
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Inloggen in Sportlink gebeurt op basis van dubbele verificatie;
Bestanden met persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in Google
G
drive als
de gegevens voor meerdere personen zichtbaar moeten zijn. De bestanden zijn
alleen zichtbaar voor bevoegde personen. Inloggen in Google
oogle drive gebeurt via een
e-mailadres met wachtwoord;
Bestanden met persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in Dropbox
D
als de
gegevens voor meerdere personen zichtbaar moeten zijn. Bestanden in Dropbox
zijn alleen zichtbaar voor bevoegde personen. Inloggen in Dropbox
ropbox gebeurt via ee
mailadres met wachtwoord;
Bestanden met persoonsgegevens mogen, indien noodzakelijk zoals bijvoorbeeld
als back-up,, alleen op een versleutelde gegevensdrager
gegevensdrager worden opgeslagen;
opgeslagen

•
•

•

•

2.4. Geheimhoudingsverklaring
Alle vrijwilligers van CVO die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben richtlijnen
ontvangen hoe met de persoonsgegeven omgegaan moet worden. Bij de start van het
seizoen 2018-2019
2019 zullen zij een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
onderteken
2.5. Bewustwording
Alle vrijwilligers van CVO die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn over de
consequenties van de AVG ingelicht.

3.

DERDEN

CVO zal uw gegevens niet aan derden verstrekken behalve aan de bij 3.1 en 3.2
3
genoemde partijen of aan andere partijen indien CVO daartoe verplicht is op grond van
de wet of een gerechtelijke uitspraak.
3.1. Nederlands Handbal Verbond (NHV)
CVO verstrekt aan het Nederlands Handbal Verbond (NHV) persoonsgegevens.
persoonsgegevens Dit is
verplicht om een
en lid aan te melden bij het NHV.
NHV
3.2. Sportlink
CVO legt persoonsgegevens vast in Sportlink.

4.

UW RECHTEN

Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Deze zijn:
4.1. Inzagerecht
U heeft recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. U hoeft geen reden voor het
inzageverzoek te geven. Indien CVO een inzageverzoek ontvangt dan zal zij u het
volgende laten weten:
•
•
•
•
•

Of wij uw persoonsgegevens gebruiken;
gebruiken
Zo ja, om welke gegevens het gaat;
gaat
Wat het doel is van het gebruik;
gebruik
Aan wie wij uw gegevens eventueel ook verstrekken;
verstrekke
Wat de herkomst van uw gegevens is, voor zover dat bij ons bekend is.
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4.2. Recht op rectificatie
CVO is verplicht uw persoonsgegevens juist te verwerken en up-to-date
up
date te houden. U
heeft recht op rectificatie van uw eigen
e
persoonsgegevens. Indien u hiervan gebruik wilt
maken kunt u hiervoor contact opnemen met het hoofdbestuur van CVO
(hoofdbestuur@hvcvo.nl).
4.3. Recht op vergetelheid
U heeft onder voorwaarden recht om CVO te vragen uw persoonsgegevens te wijzigen.
Dit is alleen toegestaan als wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden
waarvoor wij ze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken.
4.4. Recht op beperking van verwerking
U heeft onder voorwaarden
oorwaarden recht op beperking van verwerking. Dit recht geldt
bijvoorbeeld als de juistheid van de gegevens door u worden betwist. Of wanneer de
persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen van de verwrking,
verwrking maar u ze nog
nodig heeft voor een rechtsvordering.
4.5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om de persoonsgegevens die CVO van u heeft te ontvangen.
ontvangen U kunt
CVO ook vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.
4.6. Recht van bezwaar
Indien u gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten dan kunt u daarvoor
contact opnemen met het hoofdbestuur van CVO (hoofdbestuur@hvcvo.nl
hoofdbestuur@hvcvo.nl).

5.

(SOCIAL) MEDIA

5.1. Nieuwsbrief
CVO heeft een digitale nieuwsbrief die maandelijks per mail verstuurd wordt. Leden
kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Deze keuze kan op elk gewenst moment
ongedaan gemaakt worden via redactie@hvcvo.nl of door gebruik
ebruik te maken van de
afmeldmogelijkheid in de nieuwsbrief.
CVO verzamelt geen data op basis van de nieuwsbrief. Als een lid niet met naam en/of
foto in de nieuwsbrief vermeld wil worden dan kan dit aangegeven worden via
redactie@hvcvo.nl
5.2. Website
CVO heeft een eigen website, www.hvcvo.nl. CVO gebruikt deze website om bezoekers
van de site te informeren over haar wedstrijden, activiteiten e.d.
CVO verzamelt geen data op basis van het bezoek aan de website.
Als een lid niet met naam en/of foto op de website vermeld wil worden dan kan dit
aangegeven worden via ledenadministratie@hvcvo.nl
ledenadministratie
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5.3. Facebook
CVO heeft een eigen Facebook pagina; ‘Handbal CVO’. CVO gebruikt deze pagina om
volgers te informeren over haar wedstrijden, activiteiten e.d.
CVO verzamelt geen data op basis van Facebook.
Als een lid niet met naam en/of foto op Facebook vermeld wil worden dan kan dit
aangegeven worden via ledenadministratie@hvcvo.nl
ledenadministratie
5.4. Kranten
CVO kan kranten benaderen voor het publiceren over activiteiten van de vereniging.
Als een lid niet met naam en/of foto in de krant wil komen te staan dan kan dit
aangegeven worden via ledenadministratie@hvcvo.nl
ledenadministratie
. CVO is niet verantwoordelijk voor
het publiceren van namen en/of foto’s
foto door derden als daarvoor geen toestemming aan
CVO is gevraagd.

6.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Dit privacyreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van CVO. Het reglement zal op
een later tijdstip in het huishoudelijk reglement worden opgenomen, nadat hiervoor
goedkeur is ontvangen van de ledenvergadering.
CVO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen
bren
in dit reglement.
reglement Wij
adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er wijzigingen zijn
aangebracht. Indien CVO een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de
wijze waarop CVO uw persoonsgegevens verwerkt dan zullen wij dit kenbaar maken via
berichtgeving op onze website www.hvcvo.nl en via onze digitale nieuwsbrief.
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