PRIVACYVERKLARING
Sportvereniging De Brug, gevestigd te Colijnsplaat, hecht veel waarde aan de bescherming van de
persoonsgegevens van onze leden. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij
omgaan met jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Sportvereniging De Brug houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG).
Dit privacy-beleid heeft betrekking op de volgende betrokkenen:
• Het lid van Sportvereniging De Brug ( je zoon, dochter, of jezelf)
• De vrijwilliger van Sportvereniging De Brug
• De ouder, voogd of verzorger van het lid
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• Verwerken van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen om de
beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en
deze respecteren;
Het bestuur van Sportvereniging De Brug is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens,
Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op per e-mail: info@svdebrug.nl.
Verwerking van persoonsgegevens van de leden
Persoonsgegevens van leden worden door Sportvereniging De Brug verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstellingen:
• Administratie;
• Het bepalen van de hoogte van en het incasseren van de contributiegelden;
• Communicatie over activiteiten en wedstrijden;
• Het versturen van nieuwsbrieven;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Lidmaatschap van Sportvereniging De Brug;
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Voor de bovenstaande doelstellingen kan Sportvereniging De Brug de volgende persoonsgegevens
van je vragen:
• Voornaam
• Voorletters;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adres;
• Postcode;
• Woonplaats;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Groep ( b.v. kleutergym, volleybal, enz.)
• Lidnummer;
• IBAN rekeningnummer;
Uw persoonsgegevens worden door Sportvereniging De Brug opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar nadat het lidmaatschap word
beëindigd.
• Daarna worden de gegevens in het oud-ledenarchief opgenomen. De persoonsgegevens
worden verwijderd op verzoek van het betreffende lid.
Verstrekking aan derden
Wij maken gebruik van het ledenadministratieprogramma van de KNGU, ieder lid van
Sportvereniging De Brug is ook lid van de KNGU, waardoor er ook bij deelname aan activiteiten
buiten de eigen lessen en trainingen ( wedstrijden, Springdagen, toernooien) de verzekering van de
KNGU van toepassing is. Volleyballeden zijn aangemeld en ingeschreven bij de Nevobo, teneinde deel
te kunnen nemen aan de competitie.
Beveiliging
Slechts enkele personen hebben toegang tot de volledige dataverwerking van onze administratie.
Dit zijn:
• Ledenadministrateur
• Penningmeester
• Secretaris
Daarnaast zijn er binnen de vereniging een aantal personen met “inzagerecht”, zij kunnen
persoonsgegevens gedeeltelijk inzien, maar niet aanpassen of verwijderen. Het gaat hierbij om:
• Trainer
• Lesgever
Alle hierboven genoemde gebruikers beschikken over een eigen gebruikersnaam en wachtwoord, die
we verwijderen zodra deze gebruiker op grond van wijziging of beëindiging van zijn functie niet
langer toegang hoeft te hebben tot deze gegevens.
Alle papieren gegevens die we verzamelden tijdens de inschrijfperiode voor het lidmaatschap
vernietigen we na de digitale verwerking.
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website
Deze website slaat geen persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie op. Deze website
zelf maakt geen gebruik van Cookies.
Bij het door jou gebruik maken van het contactformulier op deze website beschikken wij over de
persoonsgegevens die je op dit formulier invult. Het door jouw ingevulde formulier komt bij ons als
e-mail binnen. Nadat wij je vraag hebben beantwoord verwijderen we deze e-mail.
Social Media
Sportvereniging De Brug gebruikt social media voor informatie, het aantrekken van nieuwe leden,
volgers en overige geïnteresseerden. Hiervoor worden foto’s en/of video’s gemaakt van wedstrijden,
uitvoeringen en activiteiten. Deze worden gedeeld op facebook, instagram en de website. Op het
inschrijfformulier kun je aangeven of je zoon, dochter, jezelf, wel of niet op de foto/video gezet mag
worden en of deze foto/video wel of niet gedeeld mag worden op sociale netwerken of alleen binnen
de vereniging. Wijziging hierin kun je doorgeven per e-mail: info@svdebrug.nl .

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jouw
ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens ( of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jouw direct aan een
andere partij. Wij kunnen je dan vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegevens toestemming
hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking vaan je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jouw niet uit, dan heb je altijd het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact
met ons op via het contactformulier .
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