Privacy Reglement Sportvereniging D.O.K.
Het bestuur van de Sportvereniging D.O.K. hecht grote waarde aan de bescherming van
de persoonsgegevens van haar leden en relaties en gaan daarom zorgvuldig om met
deze persoonsgegevens. Het bestuur van Sportvereniging D.O.K. houdt zich in alle
gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit reglement wordt
vastgelegd hoe het bestuur van Sportvereniging D.O.K. omgaat met de aan haar
verstrekte persoonsgegevens.
Begrippen:
1. Het bestuur zijn de mensen die zijn gekozen en daadwerkelijk zijn ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel.
2. Afdelingsbestuur
3. Leden zijn alle betalende leden van de vereniging.
4. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: achternaam, initialen voornamen,
adres, telefoonnummer, e-mail, IBAN nummer i.v.m. de incasso.
5. Onder vereniging wordt verstaan Sportvereniging D.O.K. omschreven in de
Statuten.
Persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden op een computer beheerd door de ledenadministrateur van
de vereniging. De ledenadministrateur heeft daartoe toegang tot een softwarepakket.
De ledenadministrateur verwerkt de gegevens in dit softwarepakket zodat deze ten alle
tijden de laatste stand van zaken bevat. In dit bestand zijn de onder punt 4 (zie
begrippen) verstrekte gegevens opgeslagen.
De onder punt 4 verstrekte gegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van
vereniging, namelijk: het overzicht houden de ledenadministratie, het versturen per email van de agenda, notulen, jaarverslag en financiële rapportage ten behoeve van de
Algemene Leden Vergadering en het 1x per jaar versturen van de factuur. Naast deze
reguliere zaken wordt, indien nodig, informatie aan de leden per e-mail verstuurd of
kunnen de leden telefonisch worden benaderd.
De persoonsgegevens mogen niet worden verspreid aan derden en aan eigen leden. De
persoonsgegevens worden in uitzonderlijke gevallen en indien nodig gedeeld met de
bestuursleden van Sportvereniging D.O.K..
Iedere afdelingsbestuur heeft een overzicht van zijn afdeling met dezelfde voorwaarden
als het algemene overzicht en mag niet meer informatie bevatten als het algemene
overzicht.
De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de persoon lid is van de vereniging.
Zodra het lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd, worden de persoonsgegevens verwijderd
uit het systeem van de ledenadministrateur.
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Jaarlijkse contributie
Vanuit het softwarepakket wordt door de ledenadministrateur en de penningmeester een
overzicht gemaakt van de jaarlijkse contributie per lid. De penningmeester gebruikt dit
overzicht om de incasso’s te kunnen uitvoeren. De penningmeester is alleen gerechtigd
om de algemene financiële status aan het bestuur te melden, individuele zaken vallen
onder de geheimhouding van de penningmeester. In uitzonderlijke gevallen kan de
penningmeester in overleg treden met de secretaris.
De kascontrolecommissie mag ook alleen de algemene financiële situatie controleren, ze
zijn niet gerechtigd om individuele personen na te trekken/controleren.
De rechten van de leden
Ieder lid heeft het recht Sportvereniging D.O.K. te vragen welke [persoons]gegevens zij
van u verwerkt. Sportvereniging D.O.K. zal op dit verzoek [schriftelijk/e-mail] binnen vier
weken reageren. Vervolgens kan het lid Sportvereniging D.O.K. verzoeken om deze
gegevens aan te vullen of te verbeteren.
Foto’s
Bij sommige activiteiten kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de leden
van de Sportvereniging D.O.K.. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor het
jaarverslag, lokale krant, etc. Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt en
publicatie hiervan niet op prijs stelt, zal de wens van deze persoon zoveel mogelijk
worden gehonoreerd.
Een lid van Sportvereniging D.O.K. verleent bij voorbaat toestemming aan de vereniging
voor openbaarmaking van de gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke waarop
het lid zichtbaar is. Indien het lid hier bezwaar tegen heeft dient deze dat aan het
bestuur kenbaar te maken en zullen de foto’s van hem of haar niet worden gebruikt.
Voor Leden jonger dan 16 jaar dient de ouder / verzorger het toestemmingsformulier in
te vullen.
Privacy beleid Sportvereniging D.O.K.
Op de jaarvergadering zal aandacht worden besteed aan het privacy beleid van
Sportvereniging D.O.K. Mochten daarover vragen of opmerkingen zijn, dan zal het
bestuur daarmee op een gepaste wijze omgaan.
Data lek
Bij een eventuele data lek, zullen de leden en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur
na constatering door de secretaris hiervan in kennis worden gesteld.
Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op
schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in
kennis worden gesteld. In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal
de secretaris daarvan een registratie bijhouden.
Functionaris gegevensbescherming
Als vereniging zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris. Echter de
ledenadministrateur zal als zodanig hiermee worden belast.
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Dit document heet “Privacy Reglement Sportvereniging D.O.K.” en moet nog worden
vastgesteld in de algemene ledenvergadering van Sportvereniging D.O.K. welke in het
najaar van 2019 zal plaatsvinden. In de tussentijd zullen de leden van dit reglement op
de hoogte worden gesteld door het per email versturen van dit reglement. Tevens zal
een toestemmingsformulier zijn ingesloten voor leden jonger dan 16 jaar.
Oostkapelle, 1 oktober 2018.
De voorzitter:
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