AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Olympia Haastrecht het AVG-programma heeft doorlopen en dat Olympia
Haastrecht zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Olympia Haastrecht kennis over de
materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De
onderdelen van de zelfverklaring door Olympia Haastrecht zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 9-5-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Door Olympia Haastrecht is verklaard dat:
De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:
Lidmaatschap
Persoonsgegevens
Overeenkomst
Verwerkingen
Verwerking door wie
Bewaartermijn

NAWTE + geboortedatum
Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);
Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;
Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van
zeven jaar (voor zover relevant).

T.b.v. lidmaatschap vragen we om NAWTE en geboorte datum gegevens. welke door de ledenadministratie worden vastgelegd
in DigiMembers. Naast genoemde gegevens wordt ook om de volgende zaken gevraagd: - IBAN bankrekeningnummer t.b.v.
machtiging automatische incasso (incl. handtekening op het inschrijfformulier). - Ook het geslacht wordt gevraagd. Niet puur
noodzakelijk, maar wel handig om het in correspondentie over hij en zij te hebben.

Medewerkers
Persoonsgegevens
Overeenkomst
Verwerkingen
Verwerking door wie
Bewaartermijn

NAWTE + geboortedatum, kopie ID en bankgegevens;
Arbeidsovereenkomst;
Salariëring;
HRM-afdeling;
Afhankelijk van het feit welke gegevens het betreft.

Een eventueel contract wordt opgesteld door onze penningmeester. In specifieke gevallen is ten behoeve van belastingdienst is het BSN nummer nodig.

Medewerkersfoto’s op de website
Persoonsgegevens
Naam + foto;
Overeenkomst
Aanvullende personeelsovereenkomst;
Verwerkingen
Medewerkersfoto’s op website;
Verwerking door
Administratie, afdeling communicatie; wie
Bewaartermijn
Uitgangspunt: behoudens toestemming worden foto's verwijderd nadat een persoon uit dienst treedt.
We zijn voornemens om op onze nieuwe website de bestuursleden met foto en naam te introduceren als ook de trainers.

Vrijwilligers
Persoonsgegevens
Overeenkomst
Verwerkingen
Verwerking door
Bewaartermijn

NAWTE;
Vrijwilligersovereenkomst;
Informatieverstrekking;
Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder; wie
Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van
zeven jaar (voor zover relevant).

Alle bestuursleden zijn als vrijwilliger met NAWTE contactgegevens vastgelegd in Digimembers.

De vereniging verklaart verder:
Vindbaarheid Privacy Policy: De website van onze vereniging is al pakweg een maand vanwege problemen uit de lucht. We zijn
een nieuwe aan het opzetten en daar zullen we in het menu direct een link opnemen naar onze privacy policy.
Wij als vereniging verwijzen in documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens
staan niet naar onze privacy policy op de website van de vereniging. Uitleg bij Verwijzing naar Privacy Policy in documenten:
Zodra de nieuwe website is opgezet (ca juni 2018) zal op het aangapaste inschrijfformulier worden verwezen naar de locatie van
de Privacy Policy
Wij als vereniging verklaren dat wij ook persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Uitleg bij doorgeven van persoonsgegevens aan andere partijen : Olympia
Haastrecht geeft nauwelijks tot geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Het enige wat we pakweg een keer per jaar
doorgeven aan derden zijn voor- en achternaam van leden die aan een wedstrijd meedoen bij een andere vereniging. Anders
zouden ze niet kunnen deelnemen. Verder delen wij geheel geen persoonsgegevens, we kennen bijvoorbeeld ook geen geen
externen voor salaris-administratie, webbeheer, nieuwsbrief en dergelijke.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel
de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren. Uitleg bij
opslag van persoonsgegevens : Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in DigiMembers (in de cloud). Zonder inloggegevens kan
men daar niet bij komen.
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up. Uitleg bij Data back-up : Alle
persoonsgegevens zijn opgeslagen in DigiMembers (in de cloud). www.gymsport.nl meldt over DigiMembers "Dagelijks vindt er
een back-up plaats, waardoor je geen gegevens kunt verliezen."
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de
EU.
Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn
verlopen is of de toestemming is ingetrokken. Uitleg bij vernietigen van persoonsgegevens : Olympia Haastrecht gebruikt nu
pakweg 10 jaar Digimembers als systeem om gegevens over onze leden in te administreren. Nog nimmer is er een opschoning
geweest. (Daar was tot op heden ook geen aanleiding toe). Personen die geen lid meer zijn, zijn wel gemarkeerd als niet meer
actief en de gegevens worden dan ook niet meer gebruikt. In het Digimembers systeem is de ledenadministratie gekoppeld aan
de contributie verplichtingen.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.
Slechts 2 personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. De software waarin de persoonsgegevens zijn opgeslagen is
afgeschermd middels een wachtwoord. Emails naar meerdere leden worden altijd verstuurd door de email adressen in de BCC op
te nemen.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een
wachtwoord.
Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.
Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.
Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming
is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Uitleg bij toestemming bij kinderen : Onze
inschrijfformulieren dienen ondertekend te worden door een meerderjarige (ouder/verzorger). Degene die ook de contributie
betaald.
Aldus verklaard door:
Naam vereniging:

Olympia Haastrecht

Naam persoon:

Christian de Lang

Plaats:

Haastrecht

Datum:

09-05-2018

