PRTVACYVERKLARING VAI\I TAFELTEI\TITISYEREMGING VICTORY5S

1.

INLEIDING
ln deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij vezamelen en gebruiken en met welk
doel. Wj raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Tafeltennisvereniging VICTORY'55 (hiema: 'TTV
VICTORY'55'') verwerkt u,r, persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat
u vertrouwen heefr in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen.
De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd ín de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.
Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die'TTV VICTORY'55'' venverkt van haar
leden, donateurs, deelnemers of andere geihteresseerden. lndien je lid wordt van 'TTV VICïORY55", een
donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan 'TTV VICTORYSS' verstrekt, geef je
uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te vennerken.

2.

VERANTWOORDELUK

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: "TTV VICTORY '55', Wester Ven 43
TE 1131 RC Volendam, telefoonnummer 0299363660, KvK nummer 406242'19. De functionarissen, leden
en donateur beheer zijn bereikbaar via:
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3.

WELKE GEGEVENS VERWERKT "TTv VICTORY '55" EN VOOR WELK DOEL
Een beschrijving van de gegevens die in het kader van het lidmaatschap en het sponsorschap worden
vastgeleg , is weergegeven in bijlage A. "TTV VICTORYSS" gebruikt de in bijlage A genoemde pèrsoons

-

en bedrijfsgegevens voor de volgende doeleinden:

Ledenadminletratie:

.

o
o

Je naam, adres, telefoonnummer en +mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en
de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties (NTTB), voor
de verstrekking van de door jou aangevnaagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen

informatie; '
Je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en
informatie over diensten en ac'tiviteiten van 'TTV VICTORYSS';
Je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,
cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

Sponsorad mln istratle :
Je naam, adres, telefioonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het sponsorschap
en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden, voor de verstrekking van de door jou
aangevraagde informatie of het afiandelen van de van jou verkregen informatie;

r

e

Je naam èn bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van de sponsorbijdrage af te wikkelen.

Je naam en telefoonnummer kunnen tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst worden gebruikt om
je te vragen naar je ervaringen met "TTV VICTORY '55'en je te informeren over de ontwikkelingen van .TTV

vlcToRY'55',.
om je via e-mail te informeren over activiteiten, diensten
en andere interessante zaken over het lidmaatschap van 'TW VICTORYSS'. Afmelding voor deze mailingen
is te allen tijde mogelijk door een en ander kenbaar te maken via een +mail aan de ledenadministrateur.

'ïTV VICTORY '55" gebruikt je naam en e-mailadres

4.

BEWAARTERiiIJNEN

"TTV VICïORY '55'venrerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap c.q.
sponsorschap en tot maximaal 7 iaren (lvettetike termiin frsrate bewaarotidrt\ na afloop van dit lídmaat sponsorschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5.

BEVEILIGINGSiiAATREGELEN EN BEWERKERS
bescherming van je persoonsgEfevens heeft 'TTV VICTORYSS' passende technische

Ter

en
organisatorische maatregelen getroffen. ln bflage B is beschrcven wie en op welke wiize medewerkers van
onze vereniging omgaan rnet de gegevens van de leden - en sponsoÍadministratie.

Toegangsbevelliglng
De primaire vastleggingen worden verwerkt en bijgehouden op een (pnvé) PC van de penningmeester. De
toegang tot deze PC is beveiligd door middel van een sterk wachtwoord.

Bevelllging data tegen ongewenste inzage door derden
De ondenrerpelijke data (financiële administratie; leden - en sponsoradministratie) wordt vereleuteld bewaard

op cle (privé) PC van de penningmeesteren optwee exteme harde schijven (back-up). De encryptiesofruvare
die hiervoor wordt gebruikt is Axcryot 2.í. 1547.0 Premium. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van
256-bit AES encryptie.
De toegang tot de encryptiesofharare is beveiligd door middel van een nagenoeg niet te kraken wachtwoord.

Dit wachtwoord is gegenereerd door de applicatie SafelnCloud (Password Manager/Safe) en aldaar
opgeslagen in een beveiligde omgeving. Dit wachtwoord is met behulp van voomo€mde softarare zowel
toegankeliik via de mobiele telefoon van de beheerder (vingerafdruk en back-up wachtwoord) als de (privé)
PC van de penningmeester (alleen toegankelijk via een nagenoeg niet te kraken wachtwoord).
Mutaties van gegevens ( bijvoorbeeld wachtwoorden) worden via de applicatie SafelnCloud automatisch
gesynchroniseerd zorel naar de mobiele telefoon als naar de PC van de beheerder.
Op de (privé) PC van de penningmeester is verder een antivirusprogramma Norton Security getnstalleerd
(Anti virus / Firewall / Antispam) ter beveiliging tegen ongewenste toegang van derden.

lnterne

-

en externe uitwissellng van gegevens

De penningmeester venrerkt gegevens van nieuwe en oude leden online via de website van de Nederlandse
ïafeltennis Bond (NTTB), in de applicatie l,lAS. De NTTB draag[ zorg voor de beveiliglng van de
ondennerpelijke persoonsgegevens.

-

of afmeldingen van nieure sponsors ontvangt de secretads via email
peÍsoonsgegevens voor het aanmaken of venrijderen van een sponsorbord ( bedrijÍsnaam , telefoonnummer,
emailadres , logo). De secretaris draagt zorg voor een toegangsbeveiliging van zijn (privé) PC door middel
van een sterk wachtwoord.
Als er sprake is van aan

6. lnzagerecht, verwiidering en vragen klachten
. Bii de ledenadministrateurvan "TTVICTORY'55'kan je een vezoek indienen om je persoonsgegevens

o
o

in te zien, te ontvangen, te wipigen of te verwijderen. 'TTV VICTORY '55" zalje vezoek in behandeling
nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

lndien je bearaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in
artikel 3, kan je eveneens contaci opnemen met de ledenadministratie.
Indien je klachten hebt over de wijze uraarop "TTV VICTORY '55' je persoonsgegevens venrerkt of je
vezoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Eventuele andere vÍagen

of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen

worden gericht aan onze

ledenadministratie (theokemperS4@gmail. com).

7. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijàgingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
adviseren je om regelmatig het Privary beleid te bekijken.

Datum:

15 mei2018

Het Bestuur van de tafeltennisvereniging:

J.C.C. van

Westen;
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TN Victory '55 vetwe*t uw gegevens veillg en doet er alles oon om uw privaty te be§r;hermen. We wlgen
hlerln de regcts wn de wet'Algemene Verordening Gegevensbexherming' (AVG). ln onze prfuoc,yverkladng
die op onze webite (*sr..vlaoryS5.nl) is gepublkeerd, leest u hler olles orcr.

BUIAGE B
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, Tru Wdory '5s vewerkt ut geg€I,firËvellig en doet er olles aan om uw prfuaq te be*hermen. We volgen
hterrn de reqebwndgwvt'AlgenerpVero@Gegevensfusr.ramhg'(AVG). lnome priwcyrer*ilartngi
* díe op'onze weffi (w*w.vtcnry55.till ,s gewblleerd, best u hlcr dles uer.
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