PRIVACY POLICY

versie 1.0 d.d. 01-06-2018

V.C. Liusna hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy Policy 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. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonsgegevens die wij verwerken
V.C. Liusna verwerkt de onderstaande persoonsgegevens welke u aan ons heeft verstrekt:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 IBAN
 Pasfoto t.b.v. spelerskaart
 Eventueel kledingmaat t.b.v. verstrekte wedstrijdkleding
Waarom we gegevens nodig hebben
V.C. Liusna verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
 Het aanmelden bij Nevobo via Sportlink
 Het afhandelen van uw betaling
 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige informatie over V.C. Liusna
 U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 Het aanmaken van WhatsApp groepen voor bv teams of commissies
Hoe lang we gegevens bewaren
V.C. Liusna zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: tot 2
jaar na opzegging lidmaatschap c.q. einde samenwerking. Behalve de financiële gegevens
waar een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar geldt.
Namen en mailadressen van oud-leden zullen door ons langer worden bewaard voor
eventuele jubileum en/of reünie doeleinden.
Delen met anderen
V.C. Liusna zal geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen,
ruilen of anderszins openbaar maken tenzij u ons hiervoor toestemming hebt gegeven of er
wettelijke gronden zijn om dit te doen.
Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, Sportlink en Nevobo, hanteren
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deze kunt u
eventueel nazien op de website van resp. Sportlink en Nevobo.
Websitebezoek
V.C. Liusna maakt geen gebruik van cookies. Op onze website zijn diverse maatregelen
genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of
raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die je ons toezendt
niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.
Beveiliging
V.C. Liusna neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
liusna.secretariaat@gmail.com.

Externe websites
Onze website bevat links naar anders websites. V.C. Liusna is niet verantwoordelijk voor de
manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. V.C. Liusna raadt aan dat je op deze
gelinkte websites het privacy beleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities
kunnen bevatten die op u van toepassing zijn.
Foto’s
Tijdens alle door de vereniging georganiseerde activiteiten kunnen foto- en/of videoopnamen gemaakt worden welke geplaatst kunnen worden op de website en/of social media.
Bij de openbaarmaking van (team)foto’s kunnen namen van de leden worden vermeld.
Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnamen in
algemene zin of de publicatie ervan, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar
maken door een mail te sturen naar liusna.secretariaat@gmail.com.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar liusna.secretariaat@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie
uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw
privacy. V.C. Liusna zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Formeel document privacyverklaring V.C. Liusna
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat V.C. Liusna het AVG-programma heeft
doorlopen en dat V.C. Liusna zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft
V.C. Liusna kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men
zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen.
Wijzigingen in ons privacy beleid
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom
aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.

