Privacywetgeving IJsclub Meije Vooruit
Dit is de privacyverklaring van ijsclub Meije Vooruit, ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 40465494, hierna te noemen de Vereniging. De privacywet
moet ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens beter worden beschermd. In onderstaande
privacywetgeving kunt u lezen hoe ijsclub Meije Vooruit hiermee omgaat.
De Vereniging verklaart dat zij:
 de privacy policy zichtbaar heeft gemaakt op de website van de vereniging.
 In al haar documenten waarin persoonsgegevens staan, verwezen wordt naar de privacy policy
op de website van onze vereniging.
 Nooit persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden
waarvoor we ze hebben gekregen.
 De persoonsgegevens alleen opslaat op computers met beveiligingssoftware waarbij zowel de
beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn op automatische updates op te
halen en te installeren.
 De opgeslagen persoonsgegevens beveiligd heeft met een back-up.
 Nooit persoonsgegevens overdraagt aan of opslaat bij partijen die gevestigd zijn buiten de
EU.
 Alle persoonsgegevens vernietigt als de overeenkomst op grond waarvan ze zijn verkregen
verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
Persoonsgegevens
De Vereniging kan aan de leden en vrijwilligers de volgende persoonsgegevens vragen:
Voornamen - Roepnaam - Achternaam - Adres en woonplaats – Geboortedatum - Telefoonnummer
- E-mailadres.
Wij verwerken persoonsgegevens voor:
 Administratieve doeleinden
 Toezenden aan KNSB, indien dit vereist wordt
 Het uitnodigen van leden en vrijwilligers voor het assisteren voor, tijdens en na de toertocht
 Het uitnodigen van de leden voor de Algemene Leden Vergadering
Bewaartermijn gegevens leden
Als hoofdregel geldt dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk.
De bewaartermijn van de leden is twee jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd. Daarna kunnen
de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens in het oud-ledenarchief worden opgenomen.
Wettelijke bewaartermijn administratie
De basisgegevens van de financiële administratie bewaren we zeven jaar. Deze gegevens zijn
onder meer: de staat van baten en lasten, het bank- en kasboek, alle nota’s alsmede de
bankafschriften.
Minderjarigen
Wij verklaren dat wij geen gegevens verwerken van minderjarigen.
Aftredend bestuurslid
Een bestuurslid dat aftreedt zal alle tot zijn beschikbare gegevens van de vereniging overdragen
aan zijn opvolger. Het is dus niet toegestaan om gegevens van de vereniging op zijn computer/tablet te bewaren.

Beeldmateriaal.
Tijdens activiteiten van de Vereniging kunnen foto’s en filmopnamen worden gemaakt van de
vrijwilligers, deelnemers en hulpverleners. Zij kunnen aangeven dat zij niet zichtbaar willen zijn
op het beeldmateriaal. Een deelnemer kan dit door te melden bij de inschrijving. Wij nemen dan
maatregelen door bijvoorbeeld die persoon een opvallend hesje te laten dragen. Een lid en
hulpverlener kan op het aanmeldingsformulier aankruisen of hij toestemming verleent voor
gebruik van beeldmateriaal, dat we gebruiken voor bv. jaarverslag, website, film van de toertocht
of foto’s in de krant, waarop hij/zij zichtbaar in beeld is. Indien hij/zij geen toestemming geeft
wordt al het beeldmateriaal waarop hij/zij zichtbaar is zoveel als mogelijk vernietigd en niet
gebruikt voor publicatie.
Website
De website van de vereniging kan links bevatten naar andere sites. Deze privacyverklaring is
alleen van toepassing op de website van onze vereniging. Andere websites kunnen hun eigen
privacybeleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd
de desbetreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Beveiligingsmaatregelen
De computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. De persoonsgegevens zijn altijd
opgeslagen achter de beveiliging van minimaal gebruikersnaam en wachtwoord.
Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of klachten heeft kunt
contact opnemen met de secretaris van het bestuur. Na afhandeling van een klacht verwijderen
wij deze na twee jaar.

