PRIVACYVERKLARING MHC Fletiomare
september 2020

MHC Fletiomare hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar
leden en relaties. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de Statuten van de vereniging
en omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de
verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit houdt in ieder geval in dat wij :
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop beschreven in
deze Privacyverklaring;
• de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• 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; bijvoorbeeld naar de KNHB;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren;
• wij alle vrijwilligers wijzen op het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.
ARTIKEL 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1. MHC Fletiomare verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zich inschrijft via onze website als lid van onze vereniging;
zich inschrijft via onze website als vrijwilliger binnen onze vereniging;
zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
vrijwilliger met een vrijwilligersvergoeding, of medewerker met een (on)bepaald
arbeidscontract bij ons bent;
onze website www.fletiomare.nl bezoekt;
donateur, erelid of lid van verdienste van de vereniging bent;
via MHC Fletiomare en Vrijwilliger-Oké een VOG procedure aangaat;
scheidsrechter, coach of teambegeleider van een team bent indien niet tevens zelf
lid;
sponsor, donateur of leverancier van Fletiomare bent;
zich registreert als bezoeker via de link op de website of via de QR-code op de
posters die bij de entree en in het clubhuis hangen.

2. MHC Fletiomare kan daarbij de volgende (persoons)gegevens verzamelen:
•

•
•

•
•
•
•
•

naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer van het lid (of de ouders van
het jeugdlid) en begunstigde;
een administratienummer (lidnummer en KNHB lidnummer) indien dat geen andere
informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
gegevens die betrekking hebben op het lidmaatschap of begunstiging, bijvoorbeeld
datum van aanvang en het soort lidmaatschap of de functie binnen Fletiomare, de
deelname aan activiteiten; tevens valt hieronder de spelershistorie dan wel
begeleidershistorie;
de hiervoor genoemde gegevens van de ouders van de minderjarige leden;
gegevens voor zover deze nodig zijn voor het verrichten van vrijwilligerswerk ten
gunste van Fletiomare;
gegevens benodigd voor de integriteitstoetsing van vrijwilligers;
gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van contributies, giften, donaties,
sponsorgelden;
gegevens benodigd voor het uitkeren van een vrijwilligersvergoeding of salaris zoals
een BSN.

3. MHC Fletiomare kan deze gegevens gebruiken met het doel:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, (met inbegrip van het
in handen van derden stellen van vorderingen);
het voeren van de sponsoradministratie;
het verzenden van informatie en nieuwsbrieven aan de leden, begunstigden,
sponsoren, verenigingscommissies, trainers, coaches, of vrijwilligers;
contact op te nemen of te onderhouden;
vrijwilligersvergoeding of salaris uit te betalen;
integriteitsscreeningen van vrijwilligers via Vrijwilliger-OK;
analyse van Fletiomare website bezoek;
leden op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van
sponsoren en partners van MHC Fletiomare die voor de desbetreffende lid
interessant zouden kunnen zijn. Indien een lid hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij
contact opnemen via privacy@fletiomare.nl;
om onze leden en bezoekers in het geval van een coronabesmetting gericht te
kunnen waarschuwen en de GGD te ondersteunen bij het bron- en
contactonderzoek. Daarnaast voldoen we met de bezoekersregistratie aan een
belangrijke registratie en triageverplichting voor onze horeca. Tot slot helpt de
bezoekersregistratie ons om inzicht te hebben in het aantal bezoekers op het
complex.

ARTIKEL 2. VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
1. Fletiomare heeft de secretaris van het Bestuur aangesteld als de Verantwoordelijke. U
kunt contact opnemen via privacy@fletiomare.nl voor:
o meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
o vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
o inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
o correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens;
o bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.
2. Persoonsgegevens worden verwerkt indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor
de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om een
wettelijke verplichting na te komen. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een
wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
3. Fletiomare kan voor de in deze Privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden een
verwerker inschakelen. Met deze verwerker wordt een verwerkersovereenkomst
gesloten waarbinnen voldoende waarborgen zijn opgenomen ten aanzien van technische
en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten
verwerkingen.
4. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
5. MHC Fletiomare verplicht zich direct betrokkenen te informeren in het geval van een
datalek bij Fletiomare of bij een van haar verwerkers. In geval een datalek onstaat bij de
KNHB, waar ook persoonsgegevens van de leden van MHC fletiomare zijn opgeslagen
maar die in de zin van de AVG geen verwerker is, is de KNHB en niet MHC Fletiomare
verantwoordelijk en aansprakelijk .
ARTIKEL 3. TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS
1. Alleen die personen hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat
noodzakelijk is voor het functioneren van de vereniging en past binnen de doelstelling
van de vereniging.
2. Een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht
ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennisgenomen.
3. Derden die door Fletiomare zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben
toegang tot de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor
hun taakuitoefening en worden via een contractuele overeenkomst gehouden aan de
geheimhoudingsplicht.
ARTIKEL 4 INZAGE VAN OPGENOMEN GEGEVENS
1. De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon
betrekking hebbende gegevens. De betrokkene dient daartoe een verzoek in te dienen
bij de secretaris van het Bestuur via privacy@fletiomare.nl.
2. Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het
verzoek voldaan.

3. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens gemachtigde.
Betrokkene of diens gemachtigde dienen zich te kunnen legitimeren.
4. De Verantwoordelijke kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen
voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en
vrijheden van anderen, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
ARTIKEL 5. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
1. MHC Fletiomare gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische
maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
ARTIKEL 6. DERDEN
1. MHC Fletiomare verstrekt gegevens aan de volgende derden:
o LISA ledenadministratie te Almere;
o OAMKB te Sittard (salarisadministratie en verloning) ;
o De KNHB, Koninklijke Nederlandse Hockeybond;
o Validata Group (Vrijwilliger-OK);
o Sponsit
o Google Analytics
2. Deze derden gebruiken de gegevens voor:
o registratie als lid, vrijwilliger, bestuurder, coach, trainer, sponsor of
scheidsrechter van vereniging MHC Fletiomare;
o ter uitbetaling van een arbeidscontract;
o ter verkrijging van een VOG;
o Analyse van website bezoek.
ARTIKEL 7. FOTO’S EN BEELDMATERIAAL
1. Tijdens de trainingen, wedstrijden en hockey gerelateerde activiteiten op het complex
van MHC Fletiomare kunnen foto’s en beeldmateriaal genomen worden van acties en
sfeerbeelden waarop leden van MHC Fletiomare, leden van andere verenigingen of
bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de communicatie kanalen van MHC
Fletiomare gepubliceerd worden.
2. Indien hiertegen bezwaren bestaan dient dit via privacy@fletiomare.nl kenbaar te
worden gemaakt.
3. Deze opt - out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of
sfeerbeelden waarop gebruiker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of
indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

ARTIKEL 8. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
1. MHC Fletiomare bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van
de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. Dit houdt het volgende in:
o De bewaartermijn van Persoonsgegevens bedraagt twee jaar gerekend vanaf
einde lidmaatschap;
o De bewaartermijn van gegevens waarvoor een fiscale bewaarplicht bestaat
bedraagt zeven jaar;
o Indien gegevens t.b.v. statistische, wetenschappelijke of historische
doeleinden langere tijd noodzakelijk zijn, kan de bewaartermijn worden
opgeschort. Hierbij worden gegevens eventueel geanonimiseerd.
2. Ten behoeve van lustra en andere activiteiten waarbij er een intentie bestaat om oud leden te benaderen, heeft MHC Fletiomare graag de mogelijkheid om geldende
bewaartermijnen op te schorten. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal dan ook
worden gevraagd om akkoord te geven op het aanhouden van door het voormalige lid
aangeleverde Persoonsgegevens.
ARTIKEL 9. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom
aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.
MHC Fletiomare, 1 september 2020

