Privacy beleid persoonsgegevens Gymnastiek vereniging Achilles
Om lid te worden van Achilles vragen wij persoonsgegevens van de aspirant leden. Aspirant leden kunnen
minderjarig zijn, dan vragen wij ook gegevens van de ouder, voogd of verzorger.
Het verzamelen van de gegevens doen wij met het inschrijfformulier. Wij vragen niet meer gegevens dan
nodig voor onze ledenadministratie, het innen van de contributie, het organiseren van wedstrijden en
toestemming publicatie van verslagen wedstrijden en foto’s website/Facebook. Het gebruik van de
persoonsgegevens is aan restricties verbonden. De bewaartermijn van de persoonsgegevens, in beheer
door de secretaris, is vijf jaar NA opzegging lid, de overige gegevens voor het innen van de contributie
worden vernietigd wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan. De leden kunnen de gegevens die
door de vereniging worden beheerd op verzoek inzien en wijzigen cq verwijderen.
Uitwerking privacybeleid.
1. Volgens de statuten zijn wij verplicht een ledenadministratie bij te houden. Het bijhouden van deze
administratie is een taak van de secretaris van de vereniging.
2. Het inschrijfformulier wordt door het aspirant lid bij de leiding ingeleverd. Samen met de leiding wordt
het formulier doorgenomen of de gegevens correct zijn ingevuld.
3. De leiding bespreekt met het aspirant lid in welk onderdeel zij/hij wordt ingedeeld en vult dit op het
formulier in. Het door het aspirant lid, ouder, voogd of verzorgende ondertekende inschrijfformulier
voor akkoord, wordt door de leiding overgedragen aan de secretaris van de vereniging.
4. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat het aspirant-lid akkoord met het Privacybeleid van
de vereniging.
5. De secretaris houdt bij: naam, adres, postcode, woonplaats, datum van inschrijving, e-mailadres en
telefoonnummer ten behoeve van de ledenadministratie. En de datum van uitschrijving lid.
6. De secretaris verstrekt de gegevens voor het innen van de contributie aan de penningmeester.
7. De penningmeester, als gemachtigde, int het inschrijfbedrag en twee keer per jaar het contributie
bedrag.
8. Groeps-App. De leiding hanteert een App per groep om de leden te informeren bij calamiteiten,
vakanties of anderszins. Het gaat hier om algemene mededelingen.
9. De vereniging is niet aansprakelijk voor ongewenst gebruik van de Groeps-App door leden, zoals het
verstrekken van persoonlijke informatie via deze App.
10. Opzeggen van het lidmaatschap bij de vereniging gebeurt schriftelijk. Hiervoor is er een apart
formulier beschikbaar en is te vinden op de website van de vereniging.
11. Bestuursvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen kunnen ledenlijsten besproken worden.
Lijsten worden tijdens de vergadering uitgedeeld.
12. Bestuurders werken gezamenlijk in een administratie omgeving, OneDrive. Binnen deze
administratieve omgeving worden autorisaties toebedeeld aan de bestuursleden.
13. Ieder jaar, na de ledenvergadering wordt het ledenbestand opgeschoond.
14. Het verzoek tot inzien en/of verwijderen van alle persoonsgegevens kan schriftelijk of via de mail
aan de secretaris worden gedaan.
15. Wedstrijden. Bij wedstrijden ed. worden alleen gegevens als naam, voornaam en geboorte datum
gebruik om een wedstrijdprogramma te kunnen maken. Na de wedstrijd worden deze gegevens
vernietigd.
16. Internet. Op internet worden geen persoonsgegevens van leden, uitzonderling bestuursleden,
vermeld.
17. Facebook. Op Facebook worden geen persoonsgegevens van leden vermeld. Foto’s (eventueel met
tekst) wordt alleen met toestemming lid, ouder, voogd of verzorger geplaatst.
18. De vereniging is niet aansprakelijk voor ongewenst gebruik van de Facebookpagina door leden,
zoals het plaatsen van persoonlijke informatie, foto’s, e.d..

19. Persoonlijke informatie verstrekt door een lid, ouder, voogd of verzorger aan de leiding blijft ook bij
de leiding. Hier wordt geen verslag of dossier van bijgehouden. Op het inschrijfformulier is er ruimte
voor opmerkingen.
20. Indien de leiding de ontwikkeling van een lid wilt bespreken, betreft dit een gesprek tussen twee
personen. Ook hier wordt geen verslag of dossier van bijgehouden.
21. E-mailverkeer. Er worden geen persoonsgegevens via de e-mail verstuurd. Het versturen van
informatie aan een groepsleden wordt gedaan onder BCC.

