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Privacyverklaring
Privacy wetgeving AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is de Nederlandse
implementatie van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) De wetgeving moet de
bescherming van persoonsgegevens verbeteren en ervoor zorgen dat personen zelf de controle over
deze gegevens hebben.
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden verbonden aan een individu, of waarmee een
individu kan worden geïdentificeerd, zoals naam, foto, telefoonnummer, adres etc. Gegevens van
organisaties, overleden personen of gegevens die niet te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon
zijn géén persoonsgegevens.
Naast deze persoonsgegevens zijn er nog de Bijzondere Persoonsgegevens: ras, godsdienst, politieke
voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of strafrechtelijk verleden.
Handboogschutterij Sint Antonius (HBSA) verwerkt en bewaart géén bijzondere persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe HBSA de gegevens van haar leden verwerkt en
bewaart en welke rechten de leden hebben m.b.t. deze gegevens.

Uw privacy
HBSA verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Registratie vindt plaats voor verschillende
doeleinden:
- Om de overeenkomst met de leden uit te kunnen voeren (ledenadministratie, facturering,
aanmelding bij de NHB, deelname aan wedstrijden).
-

Om wedstrijduitslagen en verslagen te publiceren.

-

Om leden te informeren over wedstrijden en activiteiten van HBSA en NHB.

-

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap, bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere
gebeurtenis.

-

Voor contact tussen de leden.

-

Voor clubhistorie.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld
en beveiligd. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de persoonsgegevens die HBSA bewaart en
verwerkt, en de grondslagen daarvoor, het Register Gegevensverwerking.
HBSA bewaart persoonsgegevens onder andere in de volgende systemen en administraties:
- Ledencontactlijst; toegankelijk voor alle leden, via beveiligde website.
-

Ledenlijst; toegankelijk voor webmaster en secretaris, via beveiligde opslag.

-

Financiële administratie; toegankelijk voor de penningmeester(s).

-

NHB Ledenadministratie; toegankelijk voor de secretaris.

-

Mailinglijsten met namen en E-mail adressen; toegankelijk voor secretaris t.b.v. het
organiseren van wedstrijden en activiteiten.

-

Archief; toegankelijk voor bestuur.

-

Website, in wedstrijdverslagen; openbaar, als toestemming gegeven

Zie voor een compleet overzicht van de systemen en administraties waarin persoonsgegevens
worden bewaard en wie toegang heeft tot deze systemen en administratie het Register
Gegevensverwerking.
In het geval van een gerechtelijk bevel óf op basis van de Algemene wet Rijksbelastingen kan HBSA
verplicht worden om persoonsgegevens van leden te delen met overheidsinstanties.
Uitgezonderd het bovenstaande worden gegevens niet gedeeld met andere partijen, tenzij hier
vóóraf expliciet toestemming voor wordt gegeven door de betrokkene(n).

Minderjarigen
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.

Bewaartermijn
HBSA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden
persoonsgegevens (vallende buiten wettelijke bewaartermijnen) verwijderd. Persoonsgegevens die
een historisch doel dienen, oa. records etc, worden geminimaliseerd bewaard. Zie voor een compleet
overzicht van de bewaartermijnen van persoonsgegevens het Register Gegevensverwerking.

Beveiliging
HBSA heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen
genomen:
Alle personen die namens HBSA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding
We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op alle door ons gebruikte systemen.
Platformen zijn voorzien van de benodigde veiligheidscertificaten omtrent online beveiliging en
encryptie
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens
U heeft het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de
vereniging op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te
laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal HBSA deze verwijdering doorgeven aan alle
andere organisaties die de betreffende gegevens van de HBSA hebben ontvangen.
Een bezwaar of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal beoordeeld worden op grond van
de reden van verwerking. Eventuele gevolgen van verwijdering, waaronder mogelijke beëindiging
van een lidmaatschap, zullen voorafgaand aan verwijdering medegedeeld worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met doel@handboognijnsel.nl. Binnen twee weken
krijg u reactie op uw verzoek en/of bezwaar.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing
op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De
vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Meldplicht datalekken
Bij constatering van een datalek dient dit direct te worden gemeld aan het bestuur. Het bestuur zal
dan aan de hand van de richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens onderzoeken of er sprake is
van het lekken van persoonsgegevens in het kader van de AVG.
Indien dit het geval is zal er melding worden gemaakt van het datalek bij de Autoriteit
Persoonsgegeven (AP), binnen 72 uur na melding van het datalek.
Wanneer de kans bestaat dat gelekte persoonsgegevens betrokkene(n) onevenredig belasten in
hun persoonlijke leven wordt het datalek ook gemeld aan betrokkene(n).
Wanneer een datalek is opgetreden zal de secretaris dit vastleggen in het Register Datalekken.
Indien van toepassing worden correctieve en preventieve maatregelen beschreven. Het bestuur
controleert de situatie en de maatregelen tot drie jaar na constatering van het datalek.

Wijziging privacyverklaring
HBSA past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal
steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. HBSA raadt u dan ook
aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal HBSA er alles aan
doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of HBSA wilt verzoeken tot
inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:
Bestuur Handboogschutterij Sint Antonius
E-mail:
doel@handboognijnsel.nl
Telefoonnummer:
0413-47 39 27, maandagavond van 19:00-23:00 uur;
donderdagavond tussen 19:30–22:30.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover
contact opnemen via doel@handboognijnsel.nl. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

