HSV de Overdrijvers

Register Algemene Verordening Gegevensbescherming

Inventarisatie persoonsgegevens:
HSV de Overdrijvers verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

voorletters en naam
geboortedatum
adres
e-mailadres
telefoonnummer(s)
leeftijd
geslacht
bankrekeningnummer(s);
het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de
hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren,
hengelsportresultaten e.d.);
k. Browsercookies

Bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, kopie paspoort of rijbewijs waarop pasfoto’s zichtbaar
zijn, BSN nummer – lidmaatschap vakbond – politieke voorkeur – seksuele geaardheid – strafrechtelijke
gegevens –etc. worden door ons NIET gevraagd/bewaard.
Mochten we deze nodig hebben dan zullen wij de persoon in kwestie toestemming vragen om deze te mogen
bewaren.
Aangesloten bij

Secretariaat:

Twan Wouters
Beisterveldenweg 5 – 5571TL Bergeijk
Tel. 0497 - 845132
penningmeester@hsvdeoverdrijvers.nl
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HSV de Overdrijvers

Waar worden de persoonsgegevens bewaard:
De persoonsgegevens worden bewaard in het ledenadministratieprogramma van HSV de Overdrijvers.
Toegang hiertoe heeft :
o de penningmeester

- (Nu Twan Wouters)

De Penningmeester heeft een ledenlijst op zijn personal computer. Deze is met een wachtwoord beveiligd.
Verder ligt er een papieren ledenlijst bij de penningmeester thuis.
Deze lijst kan ingezien worden door:
o De bestuursleden: (Nu Mike van Zanten, Frans Houbraken, Wim Das, Wim Verhoeven,
Berry Roosendaal, Jordy Gijsbers, Teun Zwegers, Twan Wouters)

Waarvoor worden de gegevens bewaard:
De NAW gegevens en het lidnummer worden bewaard voor de leden administratie en voor het verzenden van
de uitnodigingen voor de jaarvergadering
Telefoonnummers en e-mail adressen worden bewaard voor het gericht verzenden van informatie en het
benaderen van leden i.v.m. vrijwilligerstaken.
HSV de Overdrijvers kan deze gegevens ook gebruiken voor:
 het verstrekken van gepersonaliseerde visdocumenten;
 beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 voorlichting (informatievoorziening);
 onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
 het organiseren van evenementen;
 handhaving.

Aangesloten bij

Secretariaat:

Twan Wouters
Beisterveldenweg 5 – 5571TL Bergeijk
Tel. 0497 - 845132
penningmeester@hsvdeoverdrijvers.nl
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Privacy Policy:
Onze privacy policy staat op onze website www.hsvdeoverdrijvers.nl
De voorzitter en de secretaris hebben toegang tot de website.
Mochten er wijzigingen in de privacy Policy en/of de toegang tot de website zijn dan zullen deze in een
bestuursvergadering worden besproken en van de vergadering zullen notulen worden gemaakt.

Derden :
HSV de Overdrijvers kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:






Sportvisserij Nederland en de daarbij aangesloten federaties en specialistenorganisaties
verwerkers van HSV de Overdrijvers (voor de uitvoering van de dienstverlening)
hengelsportverenigingen waarmee we uitwisselingsactiviteiten organiseren
bestuurders van hengelsportverenigingen in de regio bij constateringen van ernstige overtredingen
van het huishoudelijk reglement van HSV de Overdrijvers;
personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet
1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

HSV de Overdrijvers verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan hierboven omschreven; tenzij u
daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV de Overdrijvers daartoe verplicht is op grond van de
wet of een rechterlijke uitspraak.
Voor contacten met andere partijen zullen we zelf met die partijen een ondertekende
verwerkersovereenkomst afsluiten. In deze overeenkomsten dienen de verantwoordelijkheden te zijn
vastgelegd.

Aangesloten bij

Secretariaat:

Twan Wouters
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Beveiligingsmaatregelen:
HSV de Overdrijvers treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.
Voor diensten en producten die de vereniging afneemt van Sportvisserij Nederland is dit zo goed als mogelijk
geregeld. Hier worden er back-ups gemaakt van de gegevens en wordt er gezorgd voor beveiliging van de
website.
De computers van de bestuursleden zijn beveiligd met een wachtwoord.
De papieren ledenlijst ligt in een kast.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens:
Onderstaande personen zouden in theorie toegang hebben tot de papieren ledenlijst



De voorzitter ( Frans Houbraken), de penningmeester( Twan Wouters)
De bestuursleden: Mike van Zanten, Frans Houbraken, Wim Das, Wim Verhoeven, Berry Roosendaal,
Jordy Gijsbers, Teun Zwegers, Twan Wouters

Aangesloten bij

Secretariaat:
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De genoemde bestuursleden weten dat zij privacy gevoelige informatie niet mogen delen en zullen dit register
dan ook ondertekenen.
Naast de genoemde bestuursleden zijn de overige personen erop gewezen dat zij een geheimhoudingsplicht
hebben wat betreft het delen van persoonsgegevens aan derden. Zij hebben hiervoor een verklaring
ondertekend.
Nieuwe vrijwilligers / personen zullen op de hoogte worden gebracht van het privacy policy- beleid. Hen zal
gevraagd worden om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard:
HSV de Overdrijvers zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
De papieren bestanden worden circa 10 jaar bewaard.
Digitale leden bestanden worden circa10 jaar bewaard.

Direct Marketing:
Dit is voor onze vereniging momenteel niet van belang.
Mocht dit in de toekomst wel aan de orde zijn dan weten wij dat we vooraf toestemming nodig hebben om
iemand te mogen benaderen. We zullen dan ook aan moeten kunnen tonen waarom er contact wordt
opgenomen en met welke organisaties we de gegevens zullen delen.
Aangesloten bij

Secretariaat:

Twan Wouters
Beisterveldenweg 5 – 5571TL Bergeijk
Tel. 0497 - 845132
penningmeester@hsvdeoverdrijvers.nl
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