Privacy Verklaring
FCV Wycross hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. FCV Wycross 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:








je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt.
vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
jouw persoonsgegevens. Deze toestemming wordt verleend middels het invullen van het
aanmeldformulier.
passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en
deze respecteren.

Als FCV Wycross zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je
na het doornemen van ons privacy verklaring nog vragen hierover hebt, neem dan contact op met de
voorzitter via voorzitter@wycross.nl.
Je persoonsgegevens worden door FCV Wycross verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:




het registreren als lid van onze vereniging.
het versturen van nieuwsbrieven, wedstrijdinformatie en verenigings- en sportgerelateerde
informatie.
Publiceren van foto’s en filmpjes op social media (bijv. gemaakt tijdens wedstrijden).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:










Voor- en achternaam
geboortedatum
geslacht
adresgegevens
telefoonnummer (vast en mobiel)
email adres
beroep (ingeval van minderjarigheid beroep ouders)
BHV/EHBO ervaring
kopie ID
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Het kopie ID wordt gebruikt voor het inschrijven van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel en
het registreren van leden bij de NFF. Dit gegeven wordt verwijderd uit onze administratie als deze
taak is afgerond. De NFF verwijdert het kopie na controle van de gegevens ook uit hun administratie.
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Voor het voeren van onze ledenadministratie maken wij gebruik van ICT diensten van de KNWU.
Hierbij worden eerder genoemde gegevens, behalve beroep en BHV/EHBO ervaring, overgenomen in
dit systeem. De KNWU heeft hierbij passende maatregelen genomen om onrechtmatige verwerking
te voorkomen.
Het gebruik van email, adresboek en opslag van bestanden is ondergebracht in Google Gsuite.
Binnen deze cloud oplossing zijn passende maatregelen ingericht waardoor onrechtmatige
verwerking wordt voorkomen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen die zich niet conformeren aan de
richtlijnen van de AVG. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in
het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger. Deze toestemming wordt verleend door het invullen en ondertekenen van het
aanmeldformulier.
FCV Wycross bewaart persoonsgegevens voor de duur van het lidmaatschap. Aanvullend is er een
archief waarin persoonsgegevens van oud leden worden opgeslagen. Dit archief bevindt zich in het
ICT systeem van de KNWU.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen:





Alle bestuursleden die namens FCV Wycross van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen (MijnKNWU en
Google Gsuite).
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben.
Het verzoek tot verwijdering kan pas gehonoreerd worden na opzegging van het lidmaatschap.
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Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou zelf of
direct aan een andere partij indien gewenst.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover
met ons contact op te nemen. Dit kan via mail naar voorzitter@wycross.nl . Je hebt altijd het recht
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op
het gebied van privacy.
Als je naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan
contact met ons op!
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