Privacyverklaring HSV VUC
Dit is de Privacyverklaring van de Haagse Sportvereniging VUC, gevestigd te Den Haag, hierna te
noemen: ‘de Vereniging’.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. De Vereniging hecht er veel waarde aan dat er
zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zetten wij in deze verklaring voor u
uiteen hoe de Vereniging met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u daarbij heeft. Indien u
na het lezen van deze Privacyverklaring, of in meer algemene zin over de bescherming van uw
persoonsgegevens vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens
aan het einde van dit document.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel de Vereniging welke
persoonsgegevens van u verwerkt, op welke grondslag dit gebeurt, hoelang de gegevens worden
bewaard en welke derden deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
Doel

Persoonsgegevens Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Ledenadministratie
• aanmelding
• ballotage
• inschrijving
• teamindeling
• wijziging lidsoort
• afmelding

• naam
• adres
• woonplaats
• geboortedatum
• telefoon
• e-mailadres
• lidnummer
• bondsnummer

totstandkoming
c.q.
uitvoering
overeenkomst

bij acceptatie als lid:
voor de duur van het
lidmaatschap plus
twee jaar (drie jaar
indien financiële
blokkade)
bij afwijzing als lid:
vier weken

Sportlink;
sportbond

Contributie-inning

• naam
• adres
• woonplaats
• e-mailadres
• bankgegevens

uitvoering
overeenkomst

voor de duur van het
lidmaatschap plus
twee jaar (drie jaar
indien financiële
blokkade)

Sportlink;
ClubCollect
INGB

Organisatie jeugd
• teamindelingen
• teampagina
• spelersvolgsysteem

• naam
• adres
• woonplaats
• geboortedatum
• telefoon
• e-mailadres

uitvoering
overeenkomst c.q.
gerechtvaardigd
belang

voor de duur van het
jeugdlidmaatschap

n.v.t.

Uitvoering
vrijwilligerstaken

• naam
• adres
• woonplaats
• telefoon
• e-mailadres

uitvoering
overeenkomst

voor de duur van het
seizoen

Sportlink

IVA-lijst
barvrijwilligers

naam

gerechtvaardigd
belang c.q.
toestemming voor
verwerking

voor de duur van de
functie

n.v.t.

Aankondigingen,
uitnodigingen,
berichten,
verslagen,
introducties,
interviews op
website, sociale
media

• naam
• foto’s
• videobeelden

gerechtvaardigd
belang c.q.
toestemming voor
verwerking

voor de duur van de
actualiteit

n.v.t.

Ledenregister,
register ereleden

• naam
• lidnummer

gerechtvaardigd
belang (historische

voor altijd

n.v.t.

en leden van
verdienste

• begin en eind
lidmaatschap

doeleinden)

Verklaring omtrent
gedrag

• naam
• voorletters
• geboortedatum
• e-mailadres

totstandkoming
overeenkomst

voor de duur van de
functie (van lid van
de jeugdcommissie,
jeugdtrainer of
jeugdleider

ministerie van
Justitie en
Veiligheid

Functionarissenlijst(en)

• naam
• telefoonnummer
• e-mailadres

gerechtvaardigd
belang

voor de duur van de
functie

n.v.t.

Programmagids

• naam
• foto

toestemming voor
verwerking

voor de duur van het
seizoen

n.v.t.

Beveiligingscamera’s

videobeelden

gerechtvaardigd
belang

twee weken

n.v.t.

Kledinguitleen

naam

totstandkoming
c.q. uitvoering
overeenkomst

voor de duur van het
seizoen

n.v.t.

Sleutelbeheer

naam

totstandkoning
c.q. uitvoering
overeenkomst

voor de duur van de
uitleen

n.v.t.

Klanten,
leveranciers

• naam
• adres
• telefoonnummer
• e-mailadres
• bankgegevens

totstandkoming
c.q. uitvoering
overeenkomst

voor de duur van de
samenwerking/
overeenkomst c.q.
zeven jaar indien
fiscaal verplicht

n.v.t.

Werkgeverschap

• naam
• geboortedatum
• BSN-nummer
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• bankgegevens
• salarisgegevens

totstandkoming
c.q. uitvoering
overeenkomst,
wettelijke
verplichting

voor de duur van het
dienstverband plus
twee jaar c.q. zeven
jaar indien fiscaal
verplicht

Belastingdienst
INGB

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derde partijen als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft. Met deze
partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de bescherming van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. In de tabel hiervoor treft u een overzicht aan van de situaties
waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht de Vereniging te verzoeken om informatie over de persoonsgegevens die worden
verwerkt, om inzage in uw gegevens, om correctie van de gegevens als deze niet kloppen en om
verwijdering van de gegevens. Voorts heeft u recht op beperking van de gegevensverwerking, op
verzet tegen de verwerking en op overdracht van de persoonsgegevens aan uzelf of aan derden
(dataportabiliteit). De Vereniging kan u vragen om u bij een verzoek in dit verband te legitimeren.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Minderjarigen van onder de zestien jaar
Persoonsgegevens van minderjarigen onder de leeftijd van zestien jaar worden slechts verwerkt indien
hiervoor expliciete toestemming door de ouder, verzorger of wettelijke vertegewoordiger is gegeven.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing
op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De
Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van een andere website altijd de betreffende
privacyverklaring van die website te raadplegen.
Wijziging van het privacybeleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of een verzoek wilt doen om
inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via het emailadres info@vuc.nl.
Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook verder als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Deze klacht dient u in te dienen via het e-mailadres info@vuc.nl.
Voorts heeft u op grond van de AVG het recht om over onze verwerking van uw persoons-gegevens
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met deze
instantie via de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
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