PRIVACYBELEID VAN GYMNASTIEKVERENIGING S.J.Z.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die R.K. Gymnastiekvereniging Sint Jan
Zoeterwoude (hierna SJZ) verwerkt van haar leden en ouders/verzorgers van leden.
Indien u (of uw kind) lid wordt van SJZ, of om een andere reden persoonsgegevens aan SJZ verstrekt,
geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te
verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen
administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
SJZ, Reiger 16, 2381KG Zoeterwoude, KvK 40445938.
De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@sjzgym.nl.
2. Welke gegevens verwerkt SJZ en voor welk doel
2.1
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social
media accounts
2.2
SJZ verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)

uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor
contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv
certificeringen door 3e instanties, voor de verstrekking van de door uw aangevraagde
informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie

b)

uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het
versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van SJZ,

c)

uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,
cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3

uw naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de
overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met SJZ en u te informeren over
de ontwikkelingen van SJZ
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E-mail berichtgeving:
SJZ gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mails met informatie over activiteiten, diensten en
andere interessante informatie over het lidmaatschap van SJZ .
3. Bewaartermijnen
SJZ verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens actief in onze ledenadministratie gedurende de duur
van uw lidmaatschap. Daarna blijven uw gegevens passief bewaard in ons ledenadministratiesysteem
ten behoeve van bijv. een reünie. Mocht u willen dat uw gegevens bij opzegging van het
lidmaatschap geheel verwijderd worden, kunt u dit aangeven via ledenadministratie@sjzgym.nl.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SJZ passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen.

4.2

De persoonsgegevens worden door SJZ beschikbaar gesteld aan de KNGU (via de webapplicatie
digimembers) ten behoeve van het bondslidmaatschap.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1

Via de ledenadministratie van SJZ kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te
zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SJZ zal uw verzoek in behandeling nemen en
u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2

Indien u klachten hebt over de wijze waarop SJZ uw persoonsgegevens verwerkt of uw
verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de voorzitter via voorzitter@sjzgym.nl

5.3

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
onze ledenadministratie secretaris@sjzgym.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.sjzgym.nl
bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
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Betreft: Privacy en toestemming

Beste ouders en verzorgers,
Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze brief zullen wij u over dit onderwerp
informeren en vragen wij u toestemming over publicatie van foto’s en filmpjes.
Het privacybeleid van onze vereniging, vindt u in de bijlage en op onze website. Wilt u deze goed
doorlezen zodat u op de hoogte bent wat wij als vereniging doen met uw privé-gegevens.
Eerder hebben wij u al gevraagd om aan te geven of er beeldmateriaal van u of uw kind gepubliceerd
mag worden. In de nieuwe regelgeving moet u expliciet toestemming hiervoor geven. Deze
toestemming kunt u onderaan deze brief geven en inleveren bij de leiding. Op iedere moment heeft
u het recht deze toestemming weer in te trekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar
ledenadministratie@sjzgym.nl.
Met deze brief vragen wij u toestemming voor het volgende:
•

Het maken en publiceren van foto’s voor social media/website;

•

Het maken en vertonen van filmmateriaal voor social media;

•

Het gebruiken van foto’s voor de nieuwsbrief;

•

Het vermelden van de naam van u of uw kind bij het behalen van een bijzondere prestatie
(podiumplaats/deelname wedstrijd);

•

Het maken van beeldmateriaal voor coaching van de leiding.

Voor bijzondere gelegenheden zullen wij u altijd van tevoren schriftelijk om toestemming vragen.
Voor het maken en publiceren van foto's en filmpjes door ouders, zijn wij niet verantwoordelijk.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen hierover kunt u ons altijd
mailen op info@sjzgym.nl
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Toestemmingsformulier Foto's en Filmpjes
Hierbij verklaart


Lid van SJZ



Ouders van

1. Dat er:


Wel



Niet

foto's en filmpjes door R.K. Gymnastiekvereniging Sint Jan Zoeterwoude gebruikt mogen worden:
•

In de berichtgeving van de vereniging (nieuwsbrief, website, social media)

•

Voor algemene openbare gelegenheden (groepsfoto's, wedstrijden, optredens)

•

Voor coachingsdoeleinden van de leiding

2. Dat mijn naam / de naam van mijn kind:


Wel



Niet

gebruikt mag worden op social media/website bij uitzonderlijke prestaties.
Datum ondertekening

Handtekening lid

Wij zijn verplicht voor leden onder de 18 jaar van beide ouders een handtekening te vragen.
Naam Ouder 1

Naam Ouder 2

Handtekening Ouder 1

Handtekening Ouder 2



Graag dit formulier z.s.m. inleveren bij de leiding
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