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AVG verklaring
Hierbij verklaart §ichting AVG voor Verenigingen dat TTV Mctory'S5 het AVÈprogramma heeft.doorlopen en dat
TTV Victory 55 zelÍ verklaart dat ze de inspanningen heeft venicht zoals die voortvloeien uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVÈprogramma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft TTV Mctory'55 kennis
oveÍ de mateÍig die door de AVG wordt geraakt, ontrrangen en heeft rnen zelf ve*laaril naar eer en geweten aan de
wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverldaring dou TTV Victory'S§ zijn te vinden op de volgende pagina(s)
van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d.23-3-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen

de Stephensonweg 14te Gorinchem.
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Door TTV Victory'S5 is verklaard dat:
De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:
Lldmaatschap
Persoonsgegevens NAWTE + geboorte datum

Overeenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst (papieroÍformulíeropdewebsite)

Verwerkingen

Ledenadministratíe, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen vooÍ
bijeenkomsten;

Verwerking
wie

door

Bewaartermijn

Afdeling ledenadministratieen afdeling communicatie;
Uitgangspunt twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de Íiscale
bewaarplícht van zeven jaar (voor zover relevant).

De vereniging verklaart verder:
Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

vawijzen in al onze documenten (idmaatsóap overeenkomsl, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevensstaan naar onze prívacy polhy op de website van de vereniging.

Wrj als vereniging

Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

Wij als vereniging hóben de persoonryegevens alleen opgeslagen op computeÍs/servers met beveiligingssoftware
waarbij zowel de beveiligingssoftware als het bestuÍingssysteem ingesteld zijn oÍn automatisch updates op te halen
en te installeren-

Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan oÍ opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.
Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietígen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkegen zijn verlopen is of detoestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Compulers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
We hebben meervoudige authenticatie ingevoerdWij hebben een autoísatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens.
Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsve*laring laten tekenen.

Wij als vereníging hebben de persoonsgegevens ahijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.
Wij als vereníging hebben geen papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan.

Wij als verenigingen vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct ma*ering.

Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen venrverken als daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Aldus verklaard door:
Naam

vereniging:
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Victory'S5

