Privacyverklaring BVC Bloemendaal
BVC Bloemendaal hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u vastleggen en hoe wij met deze
gegevens omgaan.
BVC Bloemendaal houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent in ieder geval dat wij:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
• de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden vastgelegd;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Personen die vanuit hun rol binnen BVC Bloemendaal veel met
persoonsgegevens werken ondertekenen een geheimhoudingsverklaring;
• geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
BVC Bloemendaal verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de uitvoering van uw lidmaatschap
van onze vereniging, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt.
Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• voorletters, roepnaam en achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• adresgegevens
• telefoonnummers (vast en/of mobiel)
• e-mailadres(sen)
• pasfoto (ten behoeve van de digitale KNVB spelerspas)
• bankrekening (ten behoeve van contributie-inning)
• indien van toepassing: BSN (Burger Service Nummer)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
•

•

•

het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar tegen
hebben, dan kunt u een verzoek tot aanpassing (bijvoorbeeld het onherkenbaar maken van het
gezicht) of verwijdering van de betreffende foto aan ons sturen via privacy@bvcbloemendaal.nl
op het verenigingscomplex is camerabewaking geïnstalleerd. Beelden van deze camera worden
maximaal 21 dagen bewaard. Het bekijken van deze beelden gebeurt op basis van een protocol en
uitsluitend door bevoegde personen binnen BVC, die daartoe een geheimhoudingsverklaring
hebben getekend.
in specifieke situaties kunnen dieet- en/of medische gegevens worden opgevraagd die van belang
zijn voor het uitoefenen van de sport of voor deelname aan een activiteit/evenement. Verwijdering
van deze gegevens gebeurt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen drie maanden na de datum van het
evenement.

Gegevens van minderjarigen
Wij verwerken de persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor
digitaal en/of schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
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Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
BVC Bloemendaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• inschrijven als lid van BVC Bloemendaal en inschrijving bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
(KNVB)
• informeren over teamindelingen
• beheren van een eventuele wachtlijst voor (jeugd)leden
• informeren over (sport-)activiteiten
• afhandelen van de contributie-inning en andere betalingen
• toezending van een nieuwsbrief over verenigingszaken en -activiteiten. Deze nieuwsbrief bevat
geen commerciële boodschappen/communicatie.
• uitnodigen voor bijeenkomsten van de vereniging, zoals de Algemene ledenvergadering, jubilea etc.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
BVC Bloemendaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben verkregen.
• persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap van BVC Bloemendaal worden na
beëindiging van het lidmaatschap (= datum uitschrijving) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen
6 maanden verwijderd uit de ledenadministratie. Wel blijven de gegevens in de financiële
administratie bewaard tot zeven jaar na beëindiging van het lidmaatschap, conform de wettelijke
bewaartermijn terzake.
• persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en
evenementen zullen tot maximaal drie maanden na dato worden bewaard.
• persoonsgegevens ten behoeve van een eventuele wachtlijst voor (jeugd)leden zullen worden
verwijderd indien een plek op de wachtlijst niet langer gewenst is.
Met wie delen wij uw gegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens alleen waar dat in het kader van de bovenomschreven doelstellingen
en de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst noodzakelijk is. Dat betreft:
• het delen van gegevens (naam, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer) met vrijwilligers in
het kader van de uitoefening van hun taken binnen BVC Bloemendaal
• het delen van gegevens met de KNVB, via het gebruik van Sportlink als systeem voor onze
ledenadministratie
• het delen van gegevens met de partij die voor ons de incasso van de lidmaatschapsgelden en
eventuele andere betalingen uitvoert.
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met andere partijen wanneer dit wettelijk verplicht en
toegestaan is, bijvoorbeeld op verzoek van de politie. Wij delen uw persoonsgegevens zeker niet met
commerciële partijen en/of sponsoren.
In gevallen waarin wij gegevens delen sluiten wij met de ontvangende partij een
verwerkersovereenkomst af, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in te zien of te laten
corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van BVC Bloemendaal,
met inachtneming van de bewaartermijn van 7 jaar voor de financiële gegevens.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@bvcbloemendaal.nl. Wij
kunnen u vragen om u (digitaal) te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.
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Beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.
Deze maatregelen zijn onder meer:
• vrijwilligers en medewerkers van BVC Bloemendaal die toegang hebben tot uw gegevens zijn
geïnformeerd over het belang van privacybescherming
• personen die binnen BVC Bloemendaal veelvuldig werken met/op brede schaal toegang hebben tot
persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend
• wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen
• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten
• wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en passen deze aan naar de laatste inzichten
op het gebied van databeveiliging.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacybeleid en deze verklaring vragen aan ons hebt, dan kunt u zich tot
ons richten via privacy@bvcbloemendaal.nl

__________________________________________
Vastgesteld door het bestuur van BVC Bloemendaal
25 juni 2018
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