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Hvv Tubantia

Inleiding
Per 25 mei 2018 geldt er in heel Europa de nieuwe wet AVG.
In dit beleid leggen wij u uit hoe wij met uw persoonsgegeven omgaan en welke acties HVV
Tubantia ondernomen heeft en blijft ondernemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens
te waarborgen.
HVV Tubantia heeft een AVG beleid vastgesteld dat is ingericht om de privacy gegevens van
leden en oud leden met de grootst mogelijke voorzichtigheid te verwerken, te beheren en te
archiveren.
Het bestuur van HVV Tubantia is te allen tijde verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van
haar leden. Onze secretaris ziet er op toe dat geautoriseerde bestuursleden/vrijwilligers zich
conformeren aan het beleid en strikte geheimhouding betrachten.
Wanneer er iets onduidelijk is, u op- en of aanmerkingen heeft kunt u contact opnemen met
onze secretaris door een mail te sturen naar secretaris@hvv-Tubantia.nl.
De secretaris zal proberen uw vraag binnen 24 uur te beantwoorden.
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Het persoonsregister
1.

Wat zijn de verschillende doeleinden waarvoor de vereniging persoonsgegevens verwerkt.
- Aanmelden KNVB
- Inzicht in de ledenadministratie
- Vrijwilligersbeleid
- Facturering contributie
- Indeling spelers/trainers/coaches/teamleiders/clubscheidsrechters/ass. Scheidsrechters bij
het betreffende team/de betreffende wedstrijd.

2.

Om welke persoonsgegevens gaat het.
- Voor- en achternaam -en voorletters.
- Geboortedatum: Dit is noodzakelijk om spelende jeugdleden in de verschillende
jeugdcategorieën in te delen.
- Geslacht: Vanaf de senioren is het niet toegestaan om gemengd te spelen. Bij de junioren en
pupillen kennen wij meisjesteams. Hier mogen geen jongens in uit komen.
- Email. Voor hedendaagse communicatiedoeleinden.
- Adres, postcode en woonplaats.
- Telefoon ouders/verzorgers. Dit om ouders/verzorgers bij calamiteiten in te lichten. Voor
leden vanaf 18 jaar, wordt een eigen telefoon nummer gevraagd.
- Identificatie document. Dit doen we bij aanmeldingen vanaf 16 jaar.
- Bankgegevens. Voor het innen van de contributie en uitkeren van vergoedingen/betalingen.
- Digitale pasfoto. Deze is nodig voor een digitale spelerspas, waarmee een lid gerechtigd is
om wedstrijden te spelen.

3.

Op welke categorie personen hebben de gegevens betrekking.
- Leden, oud leden, vrijwilligers, medewerkers en relaties (bv. sponsoren of donateurs)

4.

Hoe lang worden de betreffende persoonsgegevens bewaard.
- De persoonsgegevens van leden en oud leden staan in een extern register die door een
derde partij gefaciliteerd wordt (Sportlink). Deze geeft HVV Tubantia de mogelijkheid om
inzicht te hebben in oud leden.
- De secretaris maakt eens per kwartaal een back-up van het actuele ledenbestand. Oude
lidmaatschap gegevens en back-ups ouder dan 2 jaar worden verwijderd.

5.

Verstrekt de vereniging persoonsgegevens aan derden, wie zijn dit en wat is het doel hiervan.
- Alle persoonsgegevens van leden worden verstrekt aan de KNVB. De KNVB heeft deze
gegevens nodig om verenigingsleden lid te maken van de KNVB.
- HVV Tubantia verstrekt desgevraagd spelers/trainers/leiders gegevens aan organisaties die
buiten de KNVB om toernooien organiseren. Het betreft alleen voor het deelnemen aan de
wedstrijd, het toernooi of de competitie.
- Alle persoonsinformatie wordt opgeslagen in een externe database die beheerd wordt door
‘sportlinkclub’. Dit is een organisatie die Sportlink faciliteert.
- Alle persoonsgegevens worden verstrekt aan ons administratiekantoor voor het innen van de
contributie.
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Procedure aanmelden lid.
Nieuw lid moet zich aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen.
Deze is te downloaden via www.hvv-Tubantia.nl of is los verkrijgbaar in de kantine van HVV
Tubantia. Leden jonger dan 18 jaar hebben de goedkeuring van ouders/verzorgers nodig om
in te kunnen schrijven. Leden van 16 jaar en ouder dienen een geldige legitimatie bij het
aanmeldingsformulier te voegen.
Inschrijfformulieren worden gescand en om historische reden gearchiveerd bij de secretaris.
Het formulier is te downloaden via https://www.hvv-Tubantia.nl/club/lidmaatschap.

Opzegging lidmaatschap:
Opzegging geschiedt net als aanmelding uitsluitend schriftelijk en dient vóór 31 mei van elk
kalenderjaar in ons bezit te zijn. U schrijft een korte brief/email naar de secretaris, liefst
voorzien van motivatie. Zonder tegenbericht wordt uw uitschrijving verwerkt aan het einde
van het seizoen. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. U blijft altijd contributie plichtig voor
een heel seizoen.

Geheimhouding en verklaring.
Iedere geautoriseerde commissielid die toegang heeft tot het ledenbestand is verplicht om
een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Zie bijlage.
De verklaringen worden beheert door de secretaris, die er op toeziet dat de
geheimhoudingsverklaringen up-to-date zijn met m.b.t. de commissieleden die inzicht in het
ledenbestand hebben. Bij beëindiging van deze gebruikersrechten zorgt de secretaris dat de
toegang van deze personen uit Sportlink verdwijnt

Behandeling van persoonsgegevens.
De vrijwilliger die toegang heeft tot persoonsgegevens moet passende maatregelen treffen
om te voorkomen dat persoonsgegevens worden blootgesteld aan onrechtmatige verwerking.
- Gebruik antivirussoftware en systeemupdates
- Vermijd opslag op externe schijven en Cloud applicaties
- Regelmatig aanpassen van wachtwoorden
- Back-up maken is alleen toegestaan door de beheerder van de applicatie
- Alle gebruikers van sportlink dienen een geheimhoudingsverklaring te tekenen

Datalek.
Leidt een beveiligingsincident tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde
verstrekking/toegang, dan is mogelijk sprake van datalek. Tenzij het datalek waarschijnlijk
geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokken personen, moet het tijdig worden gemeld bij
de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft het lek bovendien een hoog risico op nadelige
gevolgen voor de personen wiens gegevens het betreft, dan moet het incident ook aan deze
personen worden gemeld.
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Publiceren en archiveren van beeldmateriaal
Voor het maken en publiceren van foto’s en video’s is vaak toestemming nodig van de
betrokkenen.
HVV Tubantia houdt zich het recht voor om groepsfoto’s/teamfoto’s/actiefoto’s te publiceren
via de social media kanalen van HVV Tubantia en de nieuwsbrief. Daarbij kan het in beeld
komen van publiek onvermijdelijk zijn. Deze foto’s, video’s zullen om historische redenen
gearchiveerd worden.
Persoonlijke foto’s, video’s zullen niet gepubliceerd worden op de social media kanalen van
HVV Tubantia. Uitzonderingen zijn foto’s, video’s die gemaakt zijn met het doel het plaatsten
op de website/clubmedia van HVV Tubantia. Deze foto’s worden om historische redenen
gearchiveerd.
Alle andere foto’s dienen ter goedkeuring aan de betreffende persoon voorgelegd worden.
HVV Tubantia werkt, zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen niet mee aan
verzoeken van derden voor het leveren van foto’s/video’s van leden en oud leden.
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BIJLAGE
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Geheimhoudingsverklaring
HVV Tubantia
Verlengde Polluxweg 10, 7557 XH HENGELO
KNVB code BBKT 329

Naam vrijwilliger

Voorletters

Geboortedatum

Email

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Hiermee verklaar ik als vrijwilliger in de functie van ………………………………., bij HVV Tubantia dat ik
verplicht ben geheimhouding in acht te nemen.
Ik heb toegang tot de ledenbestand van HVV Tubantia en zal conform de privacyverklaring hier naar
handelen. Het gaat hierbij om informatie waarvan ik als vrijwilliger het vertrouwelijke karakter ken of
redelijkerwijs kan vermoeden.
Bij overtreding van dit geding tijdens de duur van deze overeenkomst is HVV Tubantia gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen. Het recht van inzage stopt bij het beëindigen
van de taken die inzage in de ledenbestand noodzakelijk maakt.

Hengelo, d.d. ……………………………….

Handtekening vrijwilliger
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Paraaf bestuurslid

