Privacy Policy Ledûb Volleybal
Ledûb Volleybal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Ledûb Volleybal 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:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen 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.
Als Ledûb Volleybal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit
document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Ledûb Volleybal verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie met de leden/vrijwilligers door middel van e-mails;
- Communicatie met de NeVoBo.
- Het versturen van rekeningen en/of het incasseren van bedragen op basis van
machtiging
- Het vaststellen van het recht op een vrijwilligersvergoeding
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Volleybalclub Ledûb verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ledûb Volleybal de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- Postcode;
- Woonplaats;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboorte datum;
- Geslacht (t.b.v. teamindeling);
- Bankrekeningnummer (t.b.v. automatische incasso van contributie)
- Pasfoto (t.b.v. Nevobo ledenpas);
- Het in bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) door een vrijwilliger
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch

Uw persoonsgegevens worden door Ledûb Volleybal opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna
alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij, het IT-bedrijf AllUnited, voor:
- Het verzorgen van de website;
- Het verzorgen van de (financiële) ledenadministratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
- Het sturen van e-mails
- Het maken van back-ups van gegevens
AllUnited verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor Ledûb Volleybal, zodat wij club/verenigingsactiviteiten kunnen uitvoeren. De webbased applicatie van AllUnited werkt middels SSL
certificaten van het type ‘Uitgebreide validatie’. Dit houdt in dat deze data wordt voorzien van een
cryptografische sleutel. Deze sleutel zorgt voor een beveiligde verbinding tussen een webserver en een
browser, zodat alle gegevens (zoals bankgegevens en wachtwoorden) veilig worden opgeslagen.
We maken ook gebruik van Sportlink als derde partij voor:
-Het verzorgen van de volleybalcompetitie bij de NeVoBo (Nederlandse volleybal bond)
Als je lid wordt bij Ledûb en je wilt competitie spelen bij de NeVoBo, dan word je ook lid van NeVoBo. Ledub
zorgt voor aanmelding en contributieafdracht aan de bond. De aanmelding verloopt via Sportlink

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, mits dat noodzakelijk is. Met deze partijen (verwerkers)
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw 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 u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Volleybalclub Ledûb verkoopt uw gegevens
niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers
de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen
invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking
van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van uw browser verwijderen.
Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google
Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet
meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Ledûb Volleybal van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Volleybalclub Ledûb neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met via communicatie@ledubvolleybal.nl
Wijzigingen van de Privacy statement
Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt je steeds
het meest actuele statement.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
U kunt ook zelf privacy zaken regelen door in te loggen op de www.ledubvolleybal.nl Daar kunt u ook
gebruik maken van het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat een persoon het recht hebben om de
persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie digitaal van die persoon heeft. Zo kan de persoon de
gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. U kunt
door in te loggen via uw profiel een JSON-bestand met alle persoonsgegevens downloaden.

Beeldmateriaal
Op de facebookpagina van Ledûb Volleybal, in lokale media en op de Ledûb website wordt soms
beeldmateriaal geplaatst. Het betreft hier teamfoto’s of beeldmateriaal van wedstrijden en andere
activiteiten. Nieuwe leden kunnen op het het inschrijfformulier aangeven of zij bezwaar hebben tegen
plaatsing van beeldmateriaal waar zij opstaan. Daarnaast vraagt Ledûb bij het plaatsen van beeldmateriaal
van minderjarigen expliciet toestemming aan de ouders.
Wanneer je bezwaar maakt tegen gepubliceerd beeldmateriaal waarop je zonder verleende
toestemming te zien bent, worden deze beelden verwijderd of wordt jouw beeltenis voor
verder gebruik onzichtbaar gemaakt.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens
Ledûb Volleybal
website: www.ledubvolleybal.nl
email: communicatie@ledubvolleybal.nl
De functionaris gegevensbescherming van Ledûb Volleybal is bestuurslid communicatie, te bereiken via
communicatie@ledubvolleybal.nl

