Privacyverklaring
Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese regeling omtrent de privacy in werking
getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is op een
aantal onderdelen strenger dan de oude privacywet en vereist ook van
sportverenigingen dat ze vastleggen hoe ze de privacy van hun leden beschermen.
AVV Columbia heeft een privacyverklaring opgesteld waarmee tegemoet gekomen wordt aan de AVG
en de rechten van onze leden.
1.

Grondslag voor gebruik van gegevens
AVV Columbia legt niet meer gegevens van haar leden vast dan nodig is voor de uitvoering
van een goede ledenadministratie, een efficiënte inning van de contributiegelden en voor
interne communicatie c.q. informatieverstrekking. Het gaat om de volgende gegevens:









Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens

1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens niet aan derden.
Uitzonderingen: als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de
Vereniging met u heeft, of als de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens
te verstrekken aan derden.
2. Gebruik van foto’s
Foto’s en ander beeldmateriaal van leden worden alleen met voorafgaande toestemming
gepubliceerd. Bij leden jonger dan 16 jaar oud, zal deze eenmalige toestemming aan de
ouders/vertegenwoordigers worden gevraagd. Deze toestemmingsverklaring is opgenomen
in het aanmeldingsformulier. Bestaande leden worden geïnformeerd en gevraagd bezwaar te
maken als ze geen foto’s van wedstrijden en toernooien van henzelf gepubliceerd willen
hebben. Deze toestemming kan op elk moment door het lid worden ingetrokken.
3. Bewaartermijn
Columbia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
4. Uitvoering ledenadministratie en beveiliging
Columbia treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij 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.
5. Rechten van leden
Leden hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens en het recht om correctie of
verwijdering van hun persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kan men bezwaar maken tegen
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het gebruik van de gegevens. Vragen of verzoeken m.b.t. privacy gerelateerde zaken kunnen
gericht worden aan de secretaris van AVV Columbia. Men is tevens gerechtigd een klacht in
te dienen over het gebruik van gegevens door AVV Columbia bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Het bestuur van AVV Columbia, oktober 2018
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