AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Tafeltennisvereniging Almere United het AVG-programma
heeft doorlopen en dat Tafeltennisvereniging Almere United 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 Tafeltennisvereniging
Almere United 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. De onderdelen van de zelfverklaring door Tafeltennisvereniging Almere
United zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 15-5-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Door Tafeltennisvereniging Almere United is verklaard dat:
De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:
Lidmaatschap en extra profielinformatie
Persoonsgegevens NAWTE + profielinformatie zoals: schoen- en/of kledingmaat, dieet wensen, etc;
Overeenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen

Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;

Verwerking door
wie

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie

Bewaartermijn

Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

NAW-gegevens worden gebruikt t.b.v. verenigingsdoeleinden (ledenadministratie, contributieheffing,
informatieverstrekking, uitnodigingen evenementen/bijeenkomsten). Extra profielinformatie: kleding/schoenmaat
wordt gevraagd voor evt. bestellen van clubkleding. Expertise/beroep wordt gevraagd om te inventariseren hoe
leden mogelijk zich kunnen inzetten voor de vereniging. Toestemming wordt gevraagd (middels
toestemmingsformulier en/of lidmaatschapsformulier) voor plaatsen beeldmateriaal op website/sociale media,
versturen van berichten van derden en benadering na beëindiging lidmaatschap voor reünie of bijzondere
gebeurtenis.
Aanmelden voor nieuwsbrief
Persoonsgegevens

Naam en e-mailadres;

Overeenkomst

Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);

Verwerkingen

Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;

Verwerking door wie Afdeling communicatie;
Bewaartermijn

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

E-mailadressen worden ook gebruikt om onze leden de digitale club nieuwsbrief toe te sturen, zodat zij op de
hoogte gehouden kunnen worden van alle activiteiten.
Klanten, sponsors of leveranciers Persoonsgegevens: NAWTE en bankgegevens
Overeenkomst: overeengekomen opdracht, sponsorovereenkomst Verwerkingen:
administratieve doeleinde; communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen,
uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht Verwerkingen door wie:
administratie Bewaartermijn: gedurende looptijd vd overeenkomst en daarna alleen
in de financiële administratie voor max. 7 jaar.

De vereniging verklaart verder:
Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.
Op onze homepage is een verwijzing naar de privacy policy op onze website. Deze staat op een webpagina bij onze
statuten, huishoudelijk reglement, code sportief gedrag.
Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.
Op onze lidmaatschapsformulieren staat dat wij persoonsgegevens verwerken conform ons privacyreglement en leden
hiermee akkoord gaan bij ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze
hebben gekregen.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware
waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen
en te installeren.
Op de computers waar persoonsgegevens zijn opgeslagen hebben wij antivirussoftware, beveiligingssoftware en
worden automatisch updates uitgevoerd.
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.

Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
Wij bewaren alleen de gegevens die conform de wettelijke bewaarplicht bewaard dienen te blijven.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.
Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.
De besloten website zijn alleen toegankelijk vanuit landen die wij hebben toegestaan (whitelist).
Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.
Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en
grendel.
Wij als verenigingen vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct markering.
Enige vorm van digitale marketing is de digitale nieuwsbrief die leden per e-mail ontvangen. Er is geen sprake van
commerciële berichten; de nieuwsbrief bevat voornamelijk informatieve berichten en een enkele sponsorvermelding.
Daarnaast bevat de nieuwsbrief de optie uit te schrijven ("opt-out").
Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Communicatie gaat via de ouder(s) en/of verzorger(s). De ouder(s) en/of verzorger(s) zetten hun handtekening onder
het inschrijfformulier.
Aldus verklaard door:
Naam vereniging:

Tafeltennisvereniging Almere United

Naam persoon:

Mariska Ketzer-Heemeijer (secretaris)

Plaats:

Almere

Datum:

april 2018

