Privacyverklaring RV Olympia
RV Olympia vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom
hebben wij in deze verklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke
rechten u heeft. RV Olympia verzamelt, verwerkt en beheert persoonsgegevens voor clubdoeleinde.
Deze persoonsgegevens verkrijgen wij onder andere door aanmelding van nieuwe leden en
bezoekers van de website.

Hoe is de verantwoordelijk belegd m.b.t. uw
persoonsgegevens?
De verwerking van de persoonsgegevens verloopt conform de Algemene verordening
gegevensbescherming (hierna AVG). Dit brengt met zich mee dat RV Olympia in ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
RV Olympia is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij
verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten. Volgens de wetgeving mogen wij
alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag geldt. Wij hanteren de
volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
1. In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een (lidmaatschaps-)overeenkomst;
2. In het kader van gerechtvaardigde belangen van de vereniging. Zo worden onder andere
persoonsgegevens verwerkt in verband met:
- Het organiseren van wedstrijden en andere evenementen;
- Het onderhouden van contacten met leden en vrijwilligers;
- Reserveringen voor de kerstshow;
- Het totstandkoming/uitvoering van sponsoractiviteiten.
3. In het kader van toestemming (o.a. bij publicatie foto/videomateriaal).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
RV Olympia verwerkt slechts persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt. Wij verzamelen alleen medische gegevens omtrent een lid als deze informatie
noodzakelijk is voor het verantwoord geven van trainingen. In het verwerkingsregister in de bijlage is
vermeld welke persoonsgegevens van leden worden verwerkt.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Verstrekken van persoonsgegevens binnen de vereniging
Uw persoonsgegevens worden door RV Olympia intern gedeeld met bestuur, trainsters en
commissieleden van de vereniging. De algemene ledenvergadering heeft ermee ingestemd dat leden
kennis kunnen nemen van een beperkt aantal gegevens van de andere leden, te weten naam,
telefoonnummer en e-mailadres, uitsluitend om elkaar te kunnen bereiken in verband met
verenigingsactiviteiten.
Verstrekken van persoonsgegevens buiten de vereniging
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij
persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de overkoepelende sportbond
(SBK) en rolschaatsverenigingen. In het verwerkingsregister in de bijlage is vermeld welke
persoonsgegevens van leden worden verstrekt.
Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze
uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de
vereniging of wanneer de vereniging hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. De vereniging kan
niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet verstrekken,
conform geldende wettelijke verplichtingen.
RV Olympia is verantwoordelijk voor het verspreiden van beeldmateriaal namens de vereniging via
de (sociale) media van de vereniging. Wij vragen uitdrukkelijk schriftelijk toestemming aan de leden
(of aan diens ouder/wettelijk vertegenwoordiger indien jonger dan 16 jaar) voor het publiceren van
foto’s en video’s (indien leden herkenbaar in beeld worden gebracht).
De vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins
commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Beveiliging van uw gegevens
RV Olympia treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

RV Olympia heeft binnen het bestuur een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen, die
toeziet op de beveiliging van uw gegevens en de naleving van het bepaalde in de AVG. De
functionaris voor de gegevensbescherming is voor u bereikbaar via penningmeester@rvolympia.nl.

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst, cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze cookies worden
gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het web-bezoek te monitoren. Hierdoor
kunnen we onder meer nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben
bezocht.
U kunt zelf de cookie-instelling van uw browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren of juist
te accepteren. Bij bijna alle browsers kan via de ‘Help’-functie van die browser de informatie worden
gevonden om de cookie-instellingen aan te passen.

Inzage in uw gegevens
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering
van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens.
Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw
gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt ook aangegeven
dat b.v. het verspreiden van beeldmateriaal namens de vereniging via (sociale)-media van de
vereniging niet gewenst is. U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy
gerelateerde zaken sturen aan penningmeester@rvolympia.nl.

Bewaren van uw persoonsgegevens
RV Olympia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van
de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke
regelgeving vereist. De persoonsgegevens van leden en begunstigers worden verwijderd uiterlijk 2
jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd of nadat de begunstiger heeft aangegeven dat hij niet
langer als begunstiger wil worden beschouwd. De gegevens op de website worden onverwijld
verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Vragen en informatie
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Check
daarom regelmatig de Privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid.
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact ons op via
pennningmeester@rvolympia.nl.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 2 mei 2018

