Privacyverklaring Sportvereniging Hart op Tempo
(verwerking persoonsgegevens leden)
Bij aanvang van uw lidmaatschap als sporter bij Hart op Tempo vragen wij u ons een aantal
persoonsgegevens te verstrekken. Dit gebeurt schriftelijk d.m.v. het invullen van het
inschrijfformulier.
Hart op Tempo is wettelijk verplicht uw persoonsgegevens goed te beschermen en handelt daar ook
naar. In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken,
opslaan en delen, ook wel genoemd verwerken van gegevens. Dit verwerken gebeurt conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Door middel van een toestemmingsformulier vragen we u ook expliciet naar uw toestemming
aangaande het verwerken van uw persoonsgegevens door de vereniging.
Welke persoonsgegevens vragen we van u
Leden wordt op het inschrijfformulier gevraagd naar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achternaam
Voornaam
Roepnaam
Geboortedatum
Geslacht
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer vast en/of mobiel
E-mailadres
Banknummer
Op wiens naam het banknummer staat

Leden die sporten in een groep met medische begeleiding worden door de medische begeleider
uitgenodigd op papier aan te geven wat zij eventueel kwijt willen m.b.t. bijvoorbeeld hun medische
voorgeschiedenis en wie we kunnen bellen in geval van nood. U bent niet verplicht ons deze
informatie te geven.
Waarom verwerken we uw persoonsgegevens
○ Om onze ledenadministratie, inclusief de lidmaatschapsovereenkomst, op orde te houden.
○ Om de contributie te kunnen innen.
○ Om u het verenigingsblad toe te kunnen sturen.
○ Om in contact met u te kunnen komen in geval van niet doorgaan van de les of anderszins.
○ Om t.b.v. de groep waarin u sport een verjaardaglijst uit te kunnen geven.
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○ Om de begeleiders te kunnen voorzien van voor hen relevante persoonsgegevens (uw achternaam,
voornaam, roepnaam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnr. en indien bekend uw e-mailadres).
○ Om eventuele vragen van u te kunnen beantwoorden.
Hoe bewaren wij uw gegevens
De ingevulde formulieren waarop we bovenstaande gegevens aan u vragen, worden na ontvangst
door de secretaris in een geautomatiseerd programma in de computer ingevoerd. Dit programma en
de computer zijn voorzien van voldoende beveiliging om virussen, lekken e.d. te voorkomen.
De ingevoerde gegevens zijn op de computer ook zichtbaar voor de penningmeester van de
vereniging.
De eventueel aan de medische begeleider verstrekte gegevens worden niet in de computer
opgeslagen. De hiertoe ingevulde formulieren worden door de medische begeleider in een map
bewaard onder haar beheer, in een afgesloten kast in de sporthal.
Na invoering van de verstrekte gegevens in de computer worden het inschrijf- en het
toestemmingsformulier door de secretaris gescand en in de computer opgeslagen. De papieren
formulieren worden vervolgens door de secretaris vernietigd.
Met wie delen wij uw persoonsgegevens
Sportleiders en medische begeleiders ontvangen periodiek een lijst van de groepsleden waaraan zij
les geven. Dit betreft: hun achternaam, voornaam, roepnaam, geboortedatum, geslacht, adres,
telefoonnr. en indien bekend het e-mailadres.
Indien de groep dat wil en de leden van die groep ermee akkoord gaan kunnen zij een dergelijk
overzicht ook krijgen.
De drukker van het verenigingsblad ontvangt ieder kwartaal een actueel overzicht van de namen en
adressen van de leden.
De bank van waar u uw contributie aan ons betaalt ontvangt van ons: uw naam en adresgegevens en
het door u aan ons opgegeven IBAN-rekeningnummer.
De secretaris en de penningmeester, die deel uitmaken van het bestuur van HOT hebben inzage in
de door u verstrekte persoonsgegevens. Andere bestuursleden niet. Bij langdurige afwezigheid van
de secretaris of de penningmeester, kan een van de andere bestuursleden tijdelijk gemachtigd
worden om uw gegevens te mogen verwerken. Bestuursleden hebben een geheimhoudingsplicht
getekend.
Buiten aan de hierboven genoemde personen of bedrijven zullen wij uw persoonsgegevens nooit aan
anderen verstrekken, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Wij bewaren u gegevens tot één jaar na beëindiging van uw lidmaatschap van de vereniging en u aan
uw laatste betalingsverplichting hebt voldaan.
De begeleiders bewaren hun ledenoverzicht tot zij van de secretaris een nieuw overzicht krijgen. Dat
gebeurt na iedere wijziging van de groepssamenstelling. Daarna vernietigt de begeleider de oude
lijst.
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De medische begeleider bewaart de aan haar verstrekte gegevens tot aan de beëindiging van het
lidmaatschap van een lid en vernietigt dan diens formulier.
Met de drukker van ons verenigingsblad is schriftelijk vastgelegd dat na de kwartaalverzending van
het verenigingsblad de aangeleverde adresgegevens van de leden worden vernietigd.
Bij een nieuwe uitgave van het blad krijgt de drukker weer een nieuw ledenadressenbestand.
Wat zijn uw rechten m.b.t. de door u verstrekte persoonsgegevens
U kunt:
○ een overzicht krijgen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
○ uw persoonsgegevens laten bijwerken, wijzigen, laten verwijderen of vernietigen
○ de verwerking van uw persoonsgegevens door ons doen eindigen of beperken
○ een klacht indienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
De hierboven genoemde rechten kunnen consequenties hebben voor uw lidmaatschap. Als u
bijvoorbeeld zou vragen uw bankrekeningnummer te verwijderen, kan er geen contributie meer
geïnd worden. Een lidmaatschap is dan onmogelijk.
Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging. Zie voor
adresgegevens verderop in dit schrijven.
Foto’s
Ten behoeve van ons verenigingsblad of voor publicitaire doeleinden (PR-folders, berichtgeving in
kranten e.d.) maken we soms foto’s van onze leden die aan het sporten zijn of filmen we hen.
Voor aanvang van een les waarin dit gebeurt zal om uw toestemming worden gevraagd. U heeft altijd
het recht om aan te geven dat er geen opnames van u gemaakt mogen worden. De fotograaf zal uw
wens respecteren.
Adresgegevens Sportvereniging Hart op Tempo
Hart op Tempo
t.a.v. de secretaris
Vuurvlinder 23
7826 GA Emmen
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