Privacyverklaring leden
D.S.V. de Skeuvel verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Hierbij verzamelt zij alleen persoonsgegevens
noodzakelijk voor het goed functioneren van de vereniging. Noodzakelijke persoonsgegevens zijn een
voorwaarde voor lidmaatschap bij de Skeuvel, en worden gewist wanneer deze niet langer nodig zijn voor de
op pagina 3 genoemde doelen, en wettelijk gezien niet langer bewaard hoeven te worden.

1. Juistheid en volledigheid van de gegevens
Zowel het lid als de vereniging zijn verantwoordelijk voor het juist en volledig opslaan van de gegevens.
Wanneer er gegevens wijzigen, dient het lid dit door te geven aan de vereniging of zelf te wijzigen via het
ledenmenu op de website. De vereniging is verplicht om deze wijziging correct en zonder onnodige
vertraging te verwerken.

2. Bewaren van gegevens
De gegevens op pagina 3 worden verschillende termijnen bewaard:
1. Alle gegevens worden tot 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.
2. Contactgegevens (Cat. A) worden langer bewaard om contact op te nemen met oud-leden voor
toekomstige activiteiten wanneer het lid bij afmelding aangeeft dit te willen.
3. Gegevens voor statistische analyse en archivering worden bewaard zonder bewaartermijn in het
archief. Deze gegevens worden geanonimiseerd wanneer het lid dit verzoekt, en de termijn als
bedoeld in onder 2.1 is versterken.
4. Wedstrijduitslagen (naam + uitslag) worden bewaard zonder bewaartermijn om ranglijsten en
clubrecords te kunnen publiceren. Deze gegevens worden gewist wanneer het lidmaatschap langer
dan 2 jaar geleden is beëindigd en het lid dit verzoekt.
5. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.

3. Toegang tot de gegevens
Verschillende personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Deze toegang is opgedeeld in vier
categorieën. Elke verwerker van een bepaalde categorie heeft toegang tot de gegevens van die categorie en
alle lagere categorieën. (Zie ook pagina 3)
1. Openbaar: Deze gegevens zijn openbaar (zonder in te loggen) zichtbaar op de website.
2. Leden: Deze gegevens zijn zichtbaar voor alle leden in het ledenmenu (achter de inlog).
3. Trainers: Deze gegevens zijn zichtbaar voor trainers.
4. Bestuur en webcie: Alle gegevens zijn zichtbaar voor het bestuur en de webcie.
Een lid kan uit privacyoverwegingen altijd verzoeken zijn gegevens niet langer weer te geven in categorie 1
en 2. Dit kan zonder opgave van reden via het ledenmenu of door contact op te nemen met het bestuur.
Iedereen die toegang heeft tot gegevens uit categorie 2 t/m 4 dient zorgvuldig en terughoudend met deze
gegevens om te springen, en deze alleen te gebruiken voor het doel waarvoor zij deze toegang hebben. Het
bestuur kan besluiten om commissies toegang te geven tot bepaalde persoonsgegevens, wanneer dit
noodzakelijk is voor het goed functioneren van de betreffende commissie. Commissies voeren hun taken uit
onder verantwoordelijkheid van het bestuur, en zijn gebonden aan dezelfde geheimhouding als het bestuur.
De identiteit van commissieleden en trainers met toegang tot de gegevens zijn op te vragen bij het bestuur.
Wanneer een lid zich aanmeldt voor een activiteit waarbij hij persoonsgegevens verstuurd, worden deze
gegevens beschikbaar voor het bestuur, de webcie en de organiserende commissie. De voornaam en
achternaam van deelnemers aan een activiteit zijn altijd zichtbaar voor alle leden.
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4. Doorgeven van gegevens
Om de vereniging in staat te stellen haar verplichtingen uit te voeren, worden met de volgende instanties
persoonsgegevens gedeeld:
1. Gewest Overijssel van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond:
o Voornaam, achternaam, e-mailadres, trainingsmomenten, geslacht, geboortedatum,
relatienummer.
2. Baancommissie Twente van het Gewest Overijssel:
o Voornaam, achternaam en relatienummer wanneer een lid zich heeft aangemeld voor een
wedstrijd georganiseerd door D.S.V. de Skeuvel.
Buiten bovengenoemde gevallen worden persoonsgegevens alleen doorgegeven aan derden na expliciete
toestemming van het betreffende lid.

5. Beveiliging van de gegevens:
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een ledenbeheersysteem op een eigen beveiligde server gehost
op de Universiteit Twente. Toegang tot dit systeem hebben enkel de geautoriseerde personen.
Het is mogelijk dat een selectie van de gegevens tijdelijk worden opgeslagen op een beveiligde externe
opslagplaats waar wederom enkel geautoriseerde personen toegang tot hebben.

6. Persoonsgegevensverwerker:
D.S.V. de Skeuvel
Postbus 217
7500 AE Enschede
KvK: 40074027
E: bestuur@skeuvel.nl
Onder leiding van:
De voorzitter (zie www.skeuvel.nl/vereniging/bestuur)
Uitgevoerd door:
Het bestuur (www.skeuvel.nl/vereniging/bestuur)
De webcie (www.skeuvel.nl/commissies/websitecommissie)
Trainers en commissies (www.skeuvel.nl/commissies) en op te vragen bij het bestuur.

7. Rechten
Iedereen waarvan de Skeuvel persoonsgegevens heeft verzameld heeft de volgende rechten:
1. Inzage en rectificatie van de gegevens
2. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens
3. Recht om de gegevens overgedragen te krijgen aan zichzelf of een derde

8. Bezwaar
Het is mogelijk om op de volgende manieren bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens:
1. Neem contact op met het bestuur. Laat het bestuur weten welke gegevens van jou er naar jouw
mening ten onrechte worden verwerkt, en wat je wil verzoeken.
2. Wanneer het bestuur het bezwaar niet honoreert, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Zij kunnen dan een onderzoek starten.
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9. Persoonsgegevens

Inloggen op de
website

Clubblad
ontvangen
























































































































































































G






























































F

Statistische analyse
en archivering
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E

Wedstrijdindeling
en -uitslagen
verwerken
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D

Trainingen
organiseren
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C

Contributie en
andere bijdragen
incasseren
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Commissies
Erelidmaatschap
Lid van verdienste
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Status (lid/…)
Foto
Trainingsgroep
Voorkeursdag
Voorletters
Geslacht
Wijk
Gebruikersnaam
Sportkaartnummer
Onderwijsinstelling
Student (ja/nee)
Begindatum
Einddatum
IBAN
Machtigingsdatum
Betaalwijze
Trainerschap
Donateurschap
Eventuele eerdere
lidmaatschapsperiode
Opleiding
Licentienummer

B

Vereniging in staat
stellen contact met
je op te nemen

Categorie

A
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