PRIVACY BELEID
Leython DC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit privacy beleid
willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Leython DC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden bewerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Als Leython DC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst
op te nemen kan dit via e-mailadres: privacy@leythondc.nl

Artikel 1 Inschrijving bij Leython DC
Een aspirant-lid kan zich aanmelden via de website www.leythondc.nl. Door middel van het invullen van
het digitale aanmeldingsformulier verstrekt hij de vereniging zijn persoonsgegevens en verklaart hij door
middel van een vinkje op het formulier dat hij notie heeft genomen van het privacy beleid en verklaart hij
zich akkoord met de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens zoals beschreven. Het digitale
aanmeldingsformulier wordt opgeslagen in Sportlink gedurende de daarvoor bepaalde bewaartermijn.
(Reeds ingeschreven verenigingsleden ontvangen medio september 2018 eenmalig een e-mailbericht
vanuit privacy@leythondc.nl met het verzoek een actief akkoord te geven op de verwerking en het
gebruik van de persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy beleid. Dit akkoord wordt bij het
betreffende lid opgeslagen in Sportlink gedurende de daarvoor bepaalde bewaartermijn.)

Artikel 2 Minderjarigen
Voor de verwerking van de persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), vraagt
Leython DC schriftelijke toestemming van (één van) de ouders. Deze schriftelijke toestemming wordt
opgeslagen bij de persoonsgegevens van de minderjarige in Sportlink zodat de vereniging achteraf aan
kan tonen dat toestemming is verleend.
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Artikel 3 Verwerking persoonsgegevens
Leython DC kent verschillende leden: jeugdleden, seniorleden, recreantleden, niet-spelende
verenigingsleden, ereleden en oud-leden. Voor de ledenadministratie heeft de vereniging de volgende
persoonsgegevens nodig:
- volledige naam, adres, postcode, woonplaats
- e-mailadres
- telefoonnummer
- geboortedatum
- geslacht
- foto (t.b.v. spelerskaart)
- lidmaatschapsnummer NeVoBo
- bankrekeningnummer (t.b.v. automatische incasso)
- lid sinds
- lid status
Deze gegevens worden verwerkt en opgeslagen in Sportlink. Sportlink is een online programma voor
onder andere de ledenadministratie van sportverenigingen en sportbonden. Leython DC maakt gebruik
van dit programma.
Alle genoemde persoonsgegevens worden gedeeld met de NeVoBo. De speler ontvangt een relatiecode
van de bond waaraan de persoonsgegevens gekoppeld zijn. De gegevens die door de NeVoBo worden
verzameld vanwege het lidmaatschap en eventuele deelname aan wedstrijden/toernooien dienen voor
administratieve en organisatorische doeleinden.

Artikel 4 Toegang tot en gebruik van persoonsgegevens
Onderstaand overzicht geeft weer welke functionarissen binnen Leython DC toegang tot uw
persoonsgegevens in Sportlink hebben en met welk doel uw persoonsgegevens worden gebruikt:
Functionaris
Medewerker ledenadministratie

Penningmeester

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
PR medewerker
Medewerker TC jeugd
Medewerker TC senioren
Medewerker TC recreanten
Medewerker Beachcommissie

Wedstrijdsecretaris

Doel
• verwerken persoonsgegevens in Sportlink t.b.v.
verenigingsadministratie
• communicatie met NeVoBo over (aspirant)leden
• contributie
• overige financiële activiteiten betrekking hebbende op leden,
bijvoorbeeld zomerkamp, trainersweekend, enz.
• mailings vanuit het bestuur
• vrijwilligersbeheer
• uitnodiging verzenden voor ALV
• periodiek verzenden nieuwsbrief aan leden
• samenstelling van jeugdteams
• samenstelling van seniorenteams
• samenstelling van recreantenteams
• verwerken persoonsgegevens beachleden in Sportlink t.b.v.
verenigingsadministratie
• mailings vanuit de beachcommissie aan leden
• indelen wedstrijden, tellers en scheidsrechters
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Artikel 5 Leython DC smoelenboek
Het Leython DC smoelenboek is bedoeld als naslagwerk voor trainers, coaches en scheidsrechters.
Ingaande seizoen 2018/2019 worden per team uitsluitend de volgende gegevens opgenomen (en
verspreid onder de trainers en coaches van de vereniging, het bestuur en de commissies):
-

Naam speler
Foto speler
Emailadres
Telefoonnummer
Bondsnummer

Door akkoord te gaan met het privacy beleid, verklaart u zich tevens akkoord met opname van
bovengenoemde gegevens in het Leython DC smoelenboek. Wilt u dit liever niet of bij voorkeur zonder
foto, dan kunt u dit uiterlijk 1 juli voorafgaande aan het nieuwe seizoen laten weten via:
privacy@leythondc.nl.

Artikel 6 Gebruik van foto’s op de verenigingswebsite
Op de verenigingswebsite van Leython DC worden regelmatig teamfoto’s, kampioensfoto’s,
wedstrijdimpressies en/of foto’s van evenementen welke binnen de vereniging hebben plaatsgevonden,
gepubliceerd.
Door akkoord te gaan met het privacy beleid, gaat u tevens akkoord met de publicatie van foto’s met uw
mogelijk herkenbare beeltenis zoals bovengenoemd op de verenigingswebsite van Leython DC. Wilt u dit
liever niet dan kunt u dit uiterlijk 1 juli voorafgaande aan het nieuwe seizoen laten weten via:
privacy@leythondc.nl
Voor het gebruik van foto’s van minderjarigen leden zal Leython DC expliciete toestemming van (één
van) de ouders vragen.
Leython DC is niet aansprakelijk voor foto’s welke zonder uw toestemming door derden op Facebook
worden geplaatst.

Artikel 7 Bezoekers van de verenigingswebsite
Leython DC monitort het sitebezoek van haar verenigingswebsite. Door middel van Google analytics
wordt het aantal bezoekers geteld. Deze anonieme gegevens kunnen door de sitebeheerder voor
rapportagedoeleinden gebruikt worden.

Artikel 8 Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens van (oud)leden in Sportlink worden door Leython DC minimaal twee jaren na
beëindiging van het lidmaatschap bewaard met als doel oud-leden te kunnen uitnodigen voor
verenigingsactiviteiten zoals bijvoorbeeld het oud-spelerstoernooi, super-saturday en het completeren
van spelersteams. Tevens blijven de oud-leden de nieuwsbrief ontvangen.
Mocht u geen prijs stellen op uitnodigingen voor verenigingsactiviteiten en/of de nieuwsbrief en wenst u
direct na het beëindigen van uw lidmaatschap uit de ledenadministratie verwijderd te worden, dan kunt dit
of direct bij opzegging kenbaar maken of dit op een later moment doorgeven via: privacy@leythondc.nl
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Artikel 9 Rechten omtrent uw gegevens
Elk lid heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door Leython DC. Het lidmaatschap eindigt indien het hierdoor voor Leython DC
onmogelijk wordt u te administreren als lid. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door
ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen
om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Betreft het een minderjarig (jonger dan 16) lid van de vereniging, dan kan een eerder gegeven
toestemming door (één van) de ouders ingetrokken worden.

Artikel 10 Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of aanmerkingen heeft neem dan contact met
ons op!
Contactgegevens:
Leython DC
p/a Peppelschans 43
2352 BE Leiderdorp
e-mailadres: privacy@leythondc.nl
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