Privacyverklaring Toesj
Dit is de privacyverklaring van Volleybalvereniging Toesj, gevestigd te Heteren,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40121677, hierna te noemen: “Vereniging”.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang
dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in
deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en
welke rechten u in deze heeft.
Als verenging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in
algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit
via secretariaat@toesj.nl.

Waarom verwerken wij ( bijzondere ) persoonsgegevens
Uw (bijzondere) persoonsgegevens worden door Toesj verwerkt ten behoeve van de
volgende doelen en met de volgende rechtsgrond:
•

•

uitvoering geven aan het lidmaatschap van Toesj (uitvoering overeenkomst en
het “dienen van een gerechtvaardigd belang” namelijk het runnen van een
vereniging)
het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming lid)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende (bijzondere)
persoonsgegevens van u vragen en verwerken:
•
•

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer,
e-mail
Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, foto en
bankrekeningnummer

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken
wij gebruik van een derde partij voor:
•

lidmaatschap Nederlandse Volleybalbond (Nevobo);

Op welke wijze de Nevobo omgaat met privacy is terug te vinden op
nevobo.nl/privacyverklaring.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven,
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in
het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk

geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af
te geven.
Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden als u ons hier (schriftelijk)
toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te
trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn
buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18
jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Toesj bewaart (bijzondere) persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
•
•
•

Gegevens met betrekking tot lidmaatschap: maximaal 2 jaar na einde
lidmaatschap
Gegevens die vallen onder de fiscale bewaarplicht, 7 jaar (boekhoudkundige
administratie en financiën ledenadministratie)
Geanonimiseerde gegevens voor statistische of historische doeleinden, denk
aan ledenaantallen, 10 jaar.

Voor de gegevens die met de Nevobo zijn gedeeld, gelden de bewaartermijnen die
de Nevobo hanteert.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo
hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
•
•
•
•

Alle personen die als vrijwilliger bij Toesj van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als
daar aanleiding toe is;
Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen
herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Wat zijn uw rechten
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de
persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring
staat hoe u contact met ons kan opnemen.

U kunt ook in bezwaar gaan (verzet maken) tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Dit kan mogelijk gevolg hebben voor uw lidmaatschap van onze vereniging. Neem
voor meer informatie contact op met het secretariaat. Ook heeft u het recht om de
door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van
u direct aan een andere partij.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

