Privacyverklaring van Loopgroep Waalre

Versie 1.0 - juli 2018

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we als bestuur
van Loopgroep Waalre deze privacyverklaring opgesteld. De verklaring omschrijft in 7 vragen met
antwoorden hoe we binnen de vereniging omgaan met persoonsgegevens.

1. Wie zijn wij?
Loopgroep Waalre is een vereniging voor beoefening van de hardloop- en wandelsport. We zijn opgericht in 1996, gevestigd in Waalre en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
17.149.734.

2. Welke persoonsgegevens houden wij bij?
Van leden
 In onze ledenadministratie: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer van elk lid.
 In ons clubblad, op onze website en op onze Facebook-pagina: actuele sportieve prestaties (zoals
wedstrijduitslagen) en foto’s van leden.
Van sponsors en andere relevante bedrijven
 Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersonen.
Van niet-leden
 Deelnemers aan de Ronde van Waalre (openbare deelname): naam, woonplaats, geboortedatum,
geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.
 Vrijwilligers (helpers) bij de Ronde van Waalre: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 Deelnemers en helpers bij overige activiteiten (besloten deelname): naam, adres, telefoonnummer
en e-mailadres.

3. Wat doen we met de persoonsgegevens?
Van leden
 Communiceren met leden (zoals aankondigingen en nieuwsberichten sturen), onderling delen van
ervaringen, innen van de jaarcontributie, lijsten met uitslagen maken.
 In het clubblad en op de website naam, telefoonnummer en e-mailadres vermelden van de
bestuursleden, trainers, wandelbegeleiders, webmaster en coördinator materiaalopslag.
 Verwijderen bij opzegging van het lidmaatschap. Alleen van wie kenbaar maakt contact te willen
onderhouden bewaren we de daarvoor benodigde persoonsgegevens.
Van sponsors en andere relevante bedrijven
 Contact onderhouden.
 Verwijderen wanneer ze niet meer zakelijk relevant zijn.
Van niet-leden
 Deelnemers registreren, uitslagen publiceren, inschrijfgeld innen (indien van toepassing), communiceren met vrijwilligers (helpers) zoals oproepen, aansturen en bedanken.
 E-mailadressen van deelnemers Ronde van Waalre bewaren in een bestand om een jaar later per
e-mail de volgende editie aan te kondigen. Wie hierop reageert met bezwaar wordt direct uit het
bestand verwijderd.
 Uitslagenlijsten van de Ronde van Waalre bewaren, met van elke deelnemer naam, gelopen tijd
en (indien ingevuld bij inschrijving) geboortejaar en woonplaats.
 Uitslag en naam bewaren van deelnemende niet-leden bij overige activiteiten.
 Verwijderen (behalve genoemde uitslagen) indien iemand niet meer als deelnemer of helper voor
ons beschikbaar is.

4. Wie beheert de persoonsgegevens?






Ledenadministratie: penningmeester.
Ledenlijst (genoemde persoonsgegevens van leden behalve het bankrekeningnummer): het
bestuurslid dat de lijst technisch mogelijk maakt en het lid dat namens het bestuur de gegevens
actueel houdt.
Contactpersonen van sponsors en andere relevante bedrijven: de betrokken bestuursleden.
Gegevens van leden en niet-leden die betrokken zijn bij activiteiten: het betreffende organisatieteam (een commissie bestaande uit leden en bestuursleden).
Sportieve prestaties en foto’s: tijdelijk (tot publicatie) de redacteur van het clubblad en/of de
webmaster. Na publicatie worden de prestaties en foto’s niet apart bewaard of beheerd.

5. Wie kan de persoonsgegevens inzien en gebruiken?






De beheerder(s).
Ledenadministratie: op verzoek andere bestuursleden.
Ledenlijst: het bestuur.
E-mailadressen van leden (uit de ledenlijst): twee leden die berichten naar alle leden sturen
namens het bestuur of op een verzoek van leden dat relevant is voor de vereniging.
Sportieve prestaties en foto’s: onze website en Facebook-pagina zijn openbaar. Het clubblad
wordt verspreid onder leden en enkele belanghebbenden; verder zijn recente nummers zichtbaar
via de website.

6. Hoe beschermen de beheerders de persoonsgegevens?
Wie persoonsgegevens van Loopgroep Waalre beheert, doet dit volgens de onderstaande richtlijnen.
De bestaande beheerders zijn na ingaan van deze privacyverklaring hieraan herinnerd. Eventuele
nieuwe beheerders worden hierop gewezen.
Wie persoonsgegevens op papier beheert:
 bewaart het papier bij elkaar op een passende locatie die niet voor anderen toegankelijk is.
Wie digitale persoonsgegevens op een eigen medium beheert (zoals pc, laptop of tablet):
 beveiligt het medium met een wachtwoord dat alleen hij/zij kent;
 neemt gangbare maatregelen om besmetting of overname te voorkomen, zoals moderne software
met reguliere updates, antivirus-software en voorzichtigheid met verdachte e-mails;
 bewaart eventuele back-ups op een passende en niet voor anderen toegankelijke locatie;
 kopieert de persoonsgegevens niet (behalve als back-up) op andere media, zoals usb-sticks.
Wie digitale persoonsgegevens beheert in een online omgeving (zoals internetbankieren, onze
website of inschrijving voor de Ronde van Waalre):
 gebruikt een vertrouwde omgeving waarvan verondersteld mag worden dat deze afdoende
beveiligd is.
 wint bij twijfel over de veiligheid nadere informatie in.
Alle beheerders:
 gebruiken de persoonsgegevens alleen binnen en ten behoeve van Loopgroep Waalre;
 stellen de persoonsgegevens nooit (al dan niet tegen vergoeding) ter beschikking van derden;
 brengen bij verlies of diefstal van persoonsgegevens onder hun beheer zo snel mogelijk het
bestuur en de betrokkenen op de hoogte. Het bestuur informeert de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) en neemt in overleg maatregelen.

7. Welke rechten hebben degenen van wie we persoonsgegevens bijhouden?
In onze situatie het recht op:







informatie (inzage) welke gegevens wij van hem/haar gebruiken en waarvoor we dat doen;
rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens;
bezwaar (onder voorwaarden) tegen gebruik van bepaalde gegevens (beperking van het gebruik);
dataportabiliteit (ons opdragen om zijn/haar gegevens toch aan een derde door te geven);
vergetelheid (ons opdragen om al zijn/haar gegevens te wissen).

Buiten de AVG: portretrecht
Foto’s maken bij een hardloop- of wandelactiviteit valt onder vrije nieuwsgaring. Iemand die herkenbaar op onredelijk belastende wijze op een foto staat, kan ons met motivatie vragen om de foto te
verwijderen van onze website of te rectificeren in ons clubblad.
Klachten
Wie klachten heeft over hoe we met zijn/haar persoonsgegevens omgaan, kan hiermee terecht bij het
bestuur. We proberen dan in overleg tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Los daarvan
heeft iedereen het recht om een privacyklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

