Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, van kracht. In de AVG worden strenge regels gesteld met betrekking
tot de bescherming van de privacy. Deze wetgeving heeft ook consequenties voor onze
vereniging. Wij hebben een privacy verklaring opgesteld waarin wij duidelijkheid geven over
wat wij met uw persoonsgegevens doen en op welke wijze wij de privacy van onze leden
waarborgen.

Privacy verklaring
Sportvereniging Dynamica (hierna SV Dynamica) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met
deze gegevens. Daarom zetten wij in deze verklaring uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke
rechten u heeft. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen.
Gebruik van persoonsgegevens:
Wij verwerken persoonsgegevens die u aan SV Dynamica verstrekt. Het gaat dan om gegevens zoals naam, initialen,
roepnaam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer(s) en e-mailadres
Doel van de verwerking:
De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Uitvoeren van de
ledenadministratie, (financiële) administratie, berichtgeving naar de leden vanuit het bestuur en de trainers/leiding.
Verstrekking aan derden:
Door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien
verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij
uw gegevens aan deze derden ter beschikking.
Beveiliging:
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens en treffen voortdurend maatregelen om uw
gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Gebruik van foto’s en filmmateriaal:
Onze vereniging maakt in alle redelijkheid gebruik van foto’s en filmmateriaal van de sportgroepen ten behoeve van
onze eigen website en/of sociale media. Toestemming hiervoor is gevraagd op het aanmeldingsformulier. Deze keuze
kan te allen tijde worden gewijzigd.
Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens:
U heeft het recht om SV Dynamica te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U dient zich bij een dergelijk
verzoek te identificeren.
Geheimhoudingsplicht:
Voor alle personen die namens SV Dynamica kennis hebben van uw gegevens geldt een geheimhoudingsplicht. Dit houdt
in dat geheimhouding in acht wordt genomen over alles wat men over de vereniging en de leden te weten is gekomen
waarvan het vertrouwelijke vermoed kan worden. Bij overtreding van deze geheimhoudingsplicht is de vereniging
gerechtigd passende maatregelen te nemen.
Bewaarbeleid:
De ledenadministratie bewaart de persoonsgegevens zolang men lid is. De gegevens die in beheer zijn van de
penningmeester worden volgens de wettelijke termijn 7 jaar bewaard.
Wijzigingen:
De vereniging past haar privacy beleid indien nodig aan. Op onze website en in ons huishoudelijk reglement zal steeds de
recente versie worden gepubliceerd.
Contactgegevens SV Dynamica:
Op de website van onze vereniging www.svdynamica.nl staan alle contactgegevens vermeld.
Vragen kunnen gericht worden aan info@svdynamica.nl of ledenadministratie@svdynamica.nl
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