Beleid rondom Privacywetgeving
Geschreven op 22-12-2018 door korfbalvereniging WIKO te Winterswijk
Ingevoerd per 01-01-2019
Overal waar hij/zijn staat, kan ook zij/haar gelezen worden.
Overal waar wij/ons staat, wordt het zittende bestuur van WIKO bedoeld.
Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Uitvoeren van
lidmaatschapsovereenkoms
t
Lidmaatschapskaart KNKV

Naam, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer
en datum van inschrijven
Naam, geboortedatum,
geslacht, e-mailadres, adres

Uitvoering van
overeenkomst

Tot einde
lidmaatschap

Bestuur

Tot einde
lidmaatschap

Bestuur, KNKV

Administratie t.b.v. inning
contributie

Naam, rekeningnummer

In geval van nood

Gegevens ouders

Zeven jaar na
uitschrijving door
het lid
Tot einde
lidmaatschap

De penningmeester
en de
Kascontrolecommissie
Bestuur

Het laten zien dat we een
betrokken en gezellige
vereniging zijn d.m.v. de
publicatie van beeltenissen
Reünisten/ donateurschap

Foto’s/ video

Het kunnen
inschrijven van leden
bij KNKV voor
deelname aan de
competitie
Het kunnen betalen
van financiële
verplichtingen
Goede zorg voor een
lid kunnen dragen in
geval van nood
Kunnen publiceren
van beeltenissen van
activiteiten waar
WIKO bij betrokken is.
Het kunnen
onderhouden van
contact met reünisten
en donateurs

Tot 10 jaar na
publicatie

Bestuur

Bestuur

Communicatie binnen het
korfbalteam

Telefoonnummer

Tot de reünist of
donateur aangeeft
niet meer
benaderd te
willen worden
Tot einde
lidmaatschap

Naam en e-mailadres

Het snel kunnen
communiceren van
wedstrijdgerelateerde
zaken

Trainer en aanvoerder
van het betreffende
team

0. Samenvatting
De belangrijkste punten op een rijtje rondom de privacywetgeving waar ook WIKO aan moet
voldoen.
• Het zittende bestuur van WIKO als geheel is altijd verantwoordelijk voor het beheren van
gegevens. De bestuursleden zijn niet hoofdelijk aansprakelijk.
• Alle gegevens worden verzameld met een reden en een bepaalde tijd die expliciet benoemd
wordt in dit stuk.
• Op het lidmaatschapsformulier wordt een tekst over het privacybeleid van WIKO gezet,
waarin het (toekomstig) lid op de hoogte wordt gebracht van het bestaan van de
privacyverklaring en zij hier mee instemt.
• Leden kunnen hun gegevens altijd inzien, wijzigen, of laten verwijderen.
• De gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
1. Inleiding
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (voortaan: AVG) van kracht,
welke ook van invloed is op de gegevens die WIKO verzamelt en bewaart. Met de invoering van het
beleid per 01-01-2019 zullen de aanpassingen echter met terugwerkende kracht worden ingevoerd.
Het bestuur van WIKO is te allen tijde verantwoordelijk voor de verzameling, opslag en vernietiging
van de gegevens van leden.
Onder de nieuwe wetgeving wordt van enkele thema’s gevraagd deze expliciet te noemen in het
beleid van de organisatie, welke hieronder besproken zullen worden.

2. Doel van verzameling van gegevens
Hieronder volgt een verantwoording van de gegevens die wij verzamelen op het
inschrijvingsformulier.
- De persoonlijke gegevens die van een lid worden verzameld, zijn: naam, adres, (mobiel)
telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en datum van inschrijven. Ook
wordt bijgehouden of een lid zich aan zijn/haar betalingsverplichting heeft gehouden.
Deze gegevens verzamelen wij ten behoeve van het correct kunnen registreren van onze
leden en om goede communicatie met onze leden te kunnen garanderen. Daarnaast zal deze
informatie gebruikt worden voor opgave van spelerskaarten bij het Koninklijk Nederlands
Korfbalverbond (vanaf hier KNKV).
- Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.
- Verstrekking van gegevens aan het KNKV gebeurt op basis van deze privacyverklaring.
Aangezien het lid dan technisch gezien een apart lidmaatschap aangaat met het KNKV, valt
de verwerking en opslag van deze gegevens onder het KNKV, en logischerwijs onder hun
privacyverklaring. WIKO heeft dan ook geen verwerkerscontract met het KNKV (bron: brief
van KNKV van 25-05-2018).
- De gegevens van de ouders van een minderjarig lid worden verzameld om in geval van nood
de ouders van een lid te kunnen bereiken.
- Onderaan het reguliere inschrijfformulier zal gevraagd worden of een nieuw lid zijn
handtekening wil zetten, zodat hij/zij aangeeft dat hij/zij begrijpt waar bovenstaand
besproken persoonsgegevens voor gebruikt zullen worden binnen de vereniging. De
begeleidende tekst hierbij zal zijn:
Gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder de expliciete toestemming van
ondergetekende. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden
die expliciet gedefinieerd zijn door WIKO in haar privacy beleid, welke te vinden zijn
op de website van WIKO of op te vragen bij het bestuur. Ondergetekende gaat
akkoord met de opslag en distributie van persoonsgegevens en beeldmateriaal als
beschreven in het privacy beleid van WIKO en met daaraan gelinkte voorwaarden, en
is op de hoogte van zijn/haar rechten onder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van 2016.
- Indien leden niet willen dat hun bankgegevens bij WIKO bekend zullen zijn, hebben zij de
mogelijkheid om hun contributie in contanten te voldoen.
3. Opslag van gegevens
In dit stuk zal gedefinieerd worden hoe de persoonsgegevens van leden opgeslagen zullen worden,
zowel digitaal als op papier. Alle gegevens worden opgeslagen gedurende de tijd dat een persoon lid
is. Uitzondering is het oud-ledenarchief en de financiële gegevens, zoals hieronder wordt uitgelegd.
Het bestuur zal er op toe zien dat:
- Oud-bestuursleden alle persoonsgegevens, zoals ledenlijsten, van hun computer zullen
verwijderen.
- Bestanden met privacygevoelige informatie offline op een laptop of harde schijf van een
computer worden bewaard.
- De papieren inschrijfformulieren bewaard zullen worden door de penningmeester. Indien
een lid zich uitschrijft, wordt het fysieke inschrijfformulier vernietigd op een manier die de
gegevens onbruikbaar maakt, denk aan versnipperen of vergelijkbare methodes.
- Indien een lid zich uitschrijft én indien het lid aan alle financiële verplichtingen voldaan heeft
die mogelijk nog open staan, worden financiële gegevens vanaf dan nog zeven jaar bewaard
zoals voorgeschreven. Dit financiële oud-leden archief wordt door de penningmeester
bewaard.

-

Het archief met oud-leden zal slechts zal bestaan uit naam, e-mailadres en datum van
uitschrijven, met als enige doel het onderhouden van contact met oud-leden en, indien van
toepassing, uitnodiging voor evenementen zoals een reünie. Deze gegevens worden alleen
bewaard na toestemming van het oud-lid. Deze gegevens worden bewaard tot een oud-lid of
erelid zijn toestemming intrekt.

4. Rechten van betrokkenen
Een (oud-)lid kan zijn of haar persoonsgegevens op verzoek inzien, wijzigen, of laten vernietigen bij
de secretaris. Bij vernietiging van alle gegevens beëindigt een huidig lid automatisch zijn
lidmaatschap bij WIKO, na aan alle eventueel openstaande financiële verplichtingen voldaan te
hebben, aangezien wij anders geen juiste manier van lidmaatschap kunnen voeren. Gegevens van
andere leden kunnen bij het bestuur alleen verkregen of verspreid worden met expliciete
toestemming van het betreffende lid.
Specificatie van de rechten van betrokkenen zijn te vinden in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van 2016.
5. Beleid rondom beeltenissen van mensen
Leden van WIKO zijn zich bewust van de mogelijkheid dat zij tijdens wedstrijden en activiteiten van
WIKO gefotografeerd en/of gefilmd kunnen worden. Dit beeldmateriaal kan gepubliceerd worden op
een van de media van WIKO (website, Facebook, Instagram, nieuwsbrief). Ook zijn leden van WIKO
zich ervan bewust dat beeltenissen, namen en handelingen tijdens wedstrijden en activiteiten van
WIKO gepubliceerd kunnen worden in wedstrijdverslagen en artikelen in de krant. In het
lidmaatschapsformulier kan het lid aangeven of hij/zij hiermee akkoord gaat.
- Indien een lid niet akkoord gaat, zal dit lid onherkenbaar worden gemaakt op gemaakt
beeldmateriaal en zal er geen naam en handeling van dit lid worden vernoemd op het
betreffende mediakanaal.
- Leden die een beeltenis of benoeming van zichzelf op één of meerdere media behorende tot
WIKO willen laten verwijderen, kunnen dit verzoek bij het bestuur indienen. Het bestuur
dient hier te allen tijde gehoor aan te geven.
- Beeltenissen die worden gepubliceerd op de media van WIKO zullen 10 jaar na publicatie
verwijderd worden.
Externe bezoekers van wedstrijden en activiteiten van WIKO hebben dezelfde rechten rondom hun
beeltenissen als leden. Zij worden hier voor aanvang of bij de introductie van de activiteit over hun
rechten geïnformeerd; dit kan mondeling, schriftelijk of digitaal.
6. Laatste opmerkingen
Leden, oud-leden en ereleden van wie er al gegevens bekend waren vóór de invoering van het
privacybeleid van WIKO worden geïnformeerd over de invoering van dit beleid. Ook moeten zij actief
toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens zoals hierboven beschreven.
Het bestuur van WIKO behoudt zich het recht om wijzigingen in het privacybeleid aan te brengen
indien zij dit nodig acht. Dit dient op de eerstvolgende ALV besproken te worden.

