Privacybeleid Wielervereniging Vélo l éauloo Swalmen
1. Onder persoonsgegevens bij onze Wielervereniging wordt uitsluitend verstaan de ledenlijst,
de financiële administratie evenals beeldmateriaal van aktiviteiten van de vereniging. Op de
ledenlijst staat vermeld: naam, voornaam, voorletters, geboortedatum, e-mailadres,
woonadres, woonplaats, telefoonnummer, ingangsdatum lidmaatschap en nummer
lidmaatschap. Zogenaamde bijzondere persoonsgegevens kent de vereniging niet.
2. De persoonsgegevens worden niet doorgespeeld of doorverkocht aan derden, tenzij hier
door het individuele lid of leden toestemming voor wordt verleend. Dit geldt ook voor emailadressen.
3. Ieder lid van de vereniging heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens, die de
vereniging gebruikt of verwerkt, in te zien of verzoeken om deze aan te passen of te wissen.
4. Tegen verwerking van persoonsgegevens kan ieder individueel lid bezwaren maken.
5. De ledenlijst is ondergebracht bij het overkoepelend sportorgaan te weten de Nederlandse
Toer Fiets Unie (NTFU) waar onze wielervereniging bij is aangesloten. Met dit overkoepelend
orgaan is een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten.
6. Aanmelding als nieuw lid van de vereniging dient te geschieden via invulling van een
aanmeldingsformulier. Op dit formulier staan de volgende persoonsgegevens vermeld:
- Naam, voorletters en roepnaam;
- Geboortedatum;
- Telefoonnummer en 06 nummer;
- E-mailadres;
- Adres en woonplaats;
- Ingangsdatum lidmaatschap;
Deze gegevens worden bij lidmaatschap op de ledenlijst vermeld. Zodra de NTFU het nieuw
lid heeft ingeschreven, wordt aan deze gegevens nog een lidmaatschapsnummer van de
bond toegevoegd. Zodra het nieuw lid op de ledenlijst staat vermeld, wordt het
aanmeldingsformulier vernietigd.
7. Beeldmateriaal , zoals foto’s, kunnen op de website van de vereniging geplaatst worden.
Hiervoor is toestemming nodig van de betrokkenen. Deze betrokken leden zijn gevraagd om
hiermee akkoord te gaan. Foto’s en ander beeldmateriaal worden niet op de site geplaatst
indien leden hier bezwaren tegen hebben. Foto’s worden bewaard voor historische
doeleinden en niet voor andere doeleinden. Er wordt geen termijn bepaald voor deze
bewaring tenzij een lid of leden dit wel eisen of noodzakelijk vinden. Niemand mag zonder
toestemming de foto’s elders op internet plaatsen.
8. Indien een persoon zich afmeldt als lid, blijven foto’s van deze persoon, ook die op de
website staan, gehandhaafd, tenzij betrokkene aangeeft dat deze verwijderd moeten
worden.
9. Persoonsgegevens worden, bij opzegging van het lidmaatschap, niet langer bewaard dan
noodzakelijk. In elk geval niet langer dan 6 maanden. Deze termijn geldt niet voor stukken
waarvan het wenselijk is deze om historische of statistische redenen langer te bewaren. Deze
stukken worden op de website of in een archief bewaard. Alleen bestuursleden hebben
toegang tot dit archief. Persoonsgegevens, die vermeldt staan in de financiële administratie,
worden pas na 7 jaren vernietigd. Het betreft hier een wettelijke bewaarplicht.

10. In een privacyverklaring wordt aangegeven hoe met de persoonsgegevens omgegaan wordt
en welke rechten de leden in deze hebben. Deze verklaring is als bijlage bij dit beleidsstuk
gevoegd.
11. Er wordt een afzonderlijke geheimhoudingsverklaring opgesteld. Deze verklaring is als
bijlage bij dit beleidsstuk gevoegd.
12. De secretaris, de penningmeester en het algemeen bestuurslid zijn geautoriseerd om
persoonsgegevens te verwerken. Het algemeen bestuurslid uitsluitend voor het verwerken
van beeldmateriaal op de website.
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