Privacy beleid van Sportvereniging D.I.O. afdeling Volleybal
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de afdeling volleybal
verwerkt van haar leden.
Indien je lid wordt van Sportvereniging D.I.O afdeling Volleybal of om een andere reden
persoonsgegevens aan deze vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je
persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij vragen je dit Privacy Beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke persoon voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Sportvereniging Door Inspanning Ontspanning/Oosterwolde afdeling Volleybal KvK
nummer 40000022. De secretaris is belast met het privacy beleid en is bereikbaar via
secretaris@diovolleybal.nl
2. Welke gegevens verwerkt Sportvereniging DIO Afdeling volleybal en waarom?
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
a) voor- en achternaam,
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer
f) geboortedatum
2.2 Sportvereniging D.I.O. afdeling Volleybal verwerkt de in sub 2.1 genoemde
persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres worden gebruikt
voor registratie van het lidmaatschap, contact over het lidmaatschap en de
eventuele opzegging daarvan.
b) Naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum worden doorgegeven aan de
Nederlandse
Volleybalbond
(Nevobo),
voor
het
deelnemen
aan
volleybalwedstrijden van de Nevobo.
c) Naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het
lidmaatschap af te wikkelen.
3. Wie hebben inzage in de persoonsgegevens en waarom?
a) De penningmeester heeft inzage in de gegevens om de betalingen voor het
lidmaatschap af te wikkelen .
b) De persoon belast met de ledenadministratie heeft inzage om de registratie van
het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan te verzorgen. Hij/Zij geeft
naam, adres, geboortedatum en emailadres door
aan de Nederlandse
Volleybalbond (Nevobo), indien het lid deel wil nemen aan wedstrijden van de
Nevobo.
Voor de ledenadministratie en de financiële administratie wordt gebruik gemaakt
van het online programma Sportlink van de Nevobo. Dit programma is beveiligd
met een inlogcode en een wachtwoord.
c) De secretaris gebruikt naam en emailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
van de afdeling Volleybal, uitnodigingen voor de jaarlijkse ledenvergadering of
andere informatie over activiteiten van de afdeling Volleybal.

d) De wedstrijdsecretaris gebruikt naam en telefoonnummer voor het contact over
volleybalwedstrijden en wijzigingen daarvan. Hij/zij heeft inzage in deze gegevens
via de website van de Nevobo, beveiligd via een inlogcode en wachtwoord.
e) De Technische Commissie (TC) heeft inzage in naam en geboortedatums voor
het indelen van de teams.
f) Zonder je toestemming verstrekt DIO afd. Volleybal je gegevens niet aan derden.
4. Online.
Op de website van DIO afdeling Volleybal wordt geen privacygevoelige informatie
geplaatst. Alleen de secretaris en de TC hebben de mogelijkheid om informatie op de
eigen facebook pagina van DIO afdeling Volleybal te plaatsen. Bij de publicatie van foto’s
wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de privacy van betrokkenen.
5. Bewaartermijnen
DIO afdeling Volleybal verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van
je lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Financiële
gegevens worden volgens de wettelijke bewaartermijn 7 jaar bewaard.
6. Beveiligingsmaatregelingen en verwerkers.
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft DIO afdeling Volleybal passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen.
7. Inzagerecht, verwijdering en vragen/ klachten
7.1 Via de secretaris kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien,
te wijzigen of te verwijderen. Het bestuur van DIO afdeling volleybal zal je verzoek in
behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
7.2
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de
secretaris.
7.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop DIO afdeling Volleybal je
persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met
de voorzitter van DIO afdeling Volleybal via voorzitter@diovolleybal.nl. Ook heb je het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
7.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden
gericht aan secretaris@diovolleybal.nl
8. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de nieuwsbrief of
ledenvergadering bekend gemaakt.

