Privacy Reglement Sportvereniging DOSL te LEENDE
gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer
DOSL is een sportvereniging met kantine
Vestigingsadres
Postcode
Plaats
KVK nr
Telefoonnummer
Email adres

: Hans van Breukelenweg 3
: 5595 AX
: Leende
: 40235907
: 040-2061771
: secretariaat@dosl.nl

DOSL respecteert de privacy van alle leden en vrijwilligers. DOSL draagt zorg voor de
verstrekte persoonlijke informatie en deze wordt vertrouwelijk behandeld.
In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van sportvereniging DOSL te
Leende omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Begrippen
1. Het bestuur zijn de mensen die zijn gekozen en daadwerkelijk zijn ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel.
2. Leden zijn alle betalende leden van de vereniging.
3. De vereniging bestaat ook uit vele vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan DOSL.
4. Onder persoonsgegevens wordt verstaan, achternaam, voornaam, geboortedatum,
geboorteplaats, woonadres, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer,
bankrekeningnummer, lidmaatschapsnummer en indien doorgegeven de medische
gegevens.
5. Onder vereniging wordt verstaan de sportvereniging DOSL te Leende, zoals
omschreven in de Statuten.
6. Inschrijfformulier is het aanmeldformulier lidmaatschap DOSL te Leende.
7. Aanmeldformulier is inschrijving voor activiteiten van genoemde vereniging.

Doel/grondslag verwerking DOSL persoonsgegevens
De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:
-

ledenadministratie
contributieheffing
informatieverstrekking
uitnodiging bijeenkomsten/activiteiten

Bewaartermijn gegevens
DOSL vernietigt geen persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen verwijderd wanneer
hier door het betreffende lid/vrijwilliger specifiek om wordt verzocht.

Gegevens delen met derden/anderen
DOSL verstrekt uitsluitend persoonsgegevens die van toepassing zijn voor de uitvoering van
het lidmaatschap en of vrijwilligerswerk. U kunt hierbij denken aan aanmelding KNVB of
VAS. DOSL heeft met alle gelieerde instellingen een verwerkersovereenkomst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens verwerkt door DOSL in te zien, te laten wijzigen of te
laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of vernietiging sturen naar:
secretariaat@dosl.nl. DOSL zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken,
op uw verzoek reageren.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij DOSL een verzoek
kunt indienen om persoonsgegevens over te dragen naar een door u aangegeven
organisatie.

Indienen klacht
DOSL wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan wanneer u van mening bent dat
DOSL niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). U kunt hiervoor onderstaande link gebruiken:
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Foto’s
Bij activiteiten kunnen foto’s of video-opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit
beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor de jaarvergadering, nieuwsbrief, website
of een presentatie bij één van de activiteiten van DOSL. De deelnemer verleent bij voorbaat
toestemming aan de vereniging voor openbaarmaking van tijdens of rond de activiteit
gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke waarop de deelnemer zichtbaar is. Indien de
deelnemer hier bezwaar tegen heeft zal de deelnemer dit kenbaar maken bij het secretariaat
van DOSL en zullen de foto’s van hem of haar niet worden gebruikt.

Verantwoordelijkheid DOSL voor andere websites
De website van DOSL kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of
button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifieke aspect van de
website DOSL. Dit betekent niet automatisch dat DOSL verbonden is aan deze andere sites
of de eigenaren daarvan. DOSL is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de
privacywetgeving door deze derden.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van DOSL
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Het zorgt ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. De cookies die
DOSL gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. DOSL maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het
gebruik van de website van DOSL. Bij het plaatsen van analytische cookies is geen
toestemming vereist.

Beveiliging
DOSL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate en passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DOSL maakt gebruik van een
betrouwbaar TLS certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Dit is zichtbaar aan de adresbalk en het hangslotje. De plugins van de
website worden regelmatig bijgewerkt.
Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van
misbruik, of wenst u meer informatie over de beveiliging van de door DOSL verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via secretariaat@dosl.nl
Dit document heet “privacy Reglement sportvereniging DOSL te Leende” en is
vastgesteld in de bestuursvergadering van dinsdag 5 juni 2018.
Leende, dinsdag 5 juni 2018.
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