Privacyverklaring
van de Monsterse Jeu de Boule vereniging “Mon Boule”.
Postadres: Postbus 11 2680 AA Monster
Bezoekadres: Haagweg 33C2 2681 PA Monster

15 oktober 2018
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1.

ALGEMEEN

Over deze privacyverklaring
Voor de Monsterse Jeu de Boule vereniging ‘Mon Boule” en haar leden
is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Monsterse Jeu
de Boule vereniging ‘Mon Boule” heeft tot doel het organiseren van
samenkomsten waarbij het spelelement wordt ingezet voor een sociale
en gezonden beleving van al haar leden.
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik
van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de
doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de vereniging
Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens
worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een
betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar
persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de
vereniging is.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet
Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de
volgende rechten:
1.

2.

3.
De Monsterse Jeu de Boule vereniging ‘Mon Boule” bezit een
rechtspersoonlijkheid.
4.
Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens
U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw
persoonsgegevens wordt omgegaan.
Daarom zorgt het bestuur van de Monsterse Jeu de Boule vereniging
‘Mon Boule” ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op
orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard
toe te passen. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met
persoonsgegevens heeft de vereniging diverse beleidsmatige
maatregelen getroffen.
Deze staan in de Bijlage 1 onderaan dit document.
Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens
van
de Vereniging
Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat
er
passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de
privacyregels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die
waarborgen belegd bij het bestuur.
Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene
Verordening
Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening
Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:
info@monboule.nl

5.
6.

7.
8.

Het recht op data portabiliteit.
Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op
basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een
overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te
ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
Het recht op vergetelheid.
Het recht om 'vergeten' te worden. Uitschrijving uit de
vereniging is mogelijk en het bestuur moet voldoen aan uw
verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van
anderen of de legitieme belangen van de vereniging zich daar
niet tegen verzetten.
Recht op inzage.
Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden
verwerkt in te zien.
Recht op rectificatie en aanvulling.
Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te
wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van
mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van
anderen of de legitieme belangen van de vereniging zich
hiertegen niet verzetten.
Het recht op beperking van de verwerking:
Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en
profilering.
Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten
gaat het om besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de
betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande
rechten neemt u contact op met de vereniging via de
contactgegevens hierboven vermeld.
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2.

VERWERKINGEN VANWEGE OE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE
Gezien de doelstelling van de Monsterse Jeu de Boule vereniging “Mon Boule vindt er in de “vereniging een aantal verwerkingen plaats die direct verband
houden met de leden registratie. Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen van bestuursleden) en de
ledenadministratie. In de onderstaande tabel staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is.

Algemene Organisatie
Situatie

welke gegevens zijn erbij betrokken

De organisatie van de vereniging kent
bestuursvergaderingen die leiding geven aan de vereniging.
In deze vergaderingen zitten de bestuursleden die zijn
gekozen op de algemene ledenvergadering.
Binnen deze verkiezingsperiode worden persoonsgegevens
verwerkt voor o.a. het verenigingsregister van de KvK.

De volgende gegevens worden gedeeld
√ naam en voornamen c.q. voorletters

grondslag
De vereniging verwerk deze gegevens
op basis van haar gerechtvaardigde
activiteiten

√ straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats
√ telefoonnummer

Ledenadministratie
Situatie

De vereniging maakt gebruik van een ledenadministratie, de
gegevens voor deze administratie worden door het aspirantlid middels een inschrijf formulier aan de vereniging ter
beschikking gesteld. Op het formulier staat een verwijzing
naar deze verklaring.

welke gegevens zijn erbij betrokken
Voor zover bekend en van toepassing worden de
volgende burgerlijke gegevens geregistreerd:
o
o
o
o
o

naam en voornamen c.q. voorletters;
straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats
geboorte datum
telefoonnummer
E-mail adres

grondslag

De vereniging verwerk deze gegevens
op basis van haar gerechtvaardigde
activiteiten en of ter uitvoering van de
overeenkomst van het lidmaatschap.
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3.

VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN DE VERENIGING

In het kader van het plaatselijk leven en werken van de vereniging verwerkt de vereniging diverse persoonsgegevens. Per verwerkingsstroom staat in
onderstaande tabel om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.
Situatie

welke gegevens zijn erbij betrokken

grondslag

Er worden nieuwsbrieven en of een
clubblad (al of niet elektronische)
verstuurd naar leden van de vereniging

Het clubblad of een
nieuwsbrief wordt een
paarkeer per jaar verstuurd.

Naam, voornaam en of voorletters.
straatnaam, huisnummer,
postcode, woonplaats.
E-mail adres.

De vereniging gebruikt deze
gegevens op basis van haar
gerechtvaardigde activiteiten.

Er worden uitnodigingen verstuurd voor
deelname aan competities.

Voor de competitie WCK
worden de deelnemers
geïnformeerd over de
speeldatums.

Naam, voornaam en of voorletters.
straatnaam, huisnummer,
postcode, woonplaats.
E-mail adres.

De vereniging gebruikt deze
gegevens op basis van haar
gerechtvaardigde activiteiten.

Er worden bezoeken afgelegd of
berichten verstuurd aan leden die
langere tijd niet aanwezig kunnen zijn
en / of jarig of jubilerend zijn.

Als een lid jarig, jubilerend,
geblesseerd of ziek is kan
deze door de functionaris
lief en leed bezocht of
benaderd worden.

Naam, voornaam en of voorletters.
straatnaam, huisnummer,
postcode, woonplaats.
E-mail adres en telefoonnummer.

De vereniging gebruikt deze
gegevens op basis van haar
gerechtvaardigde activiteiten.

Er worden berichten verstuurd naar de
barvrijwilligers

De barmedewerkers krijgen
bericht wie en wanneer
deze bardienst heeft.

Naam, voornaam en of voorletters.
Telefoonnummer.

De vereniging gebruikt deze
gegevens op basis van haar
gerechtvaardigde activiteiten.

4.

BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving
bewaren we de gegevens nog drie jaar alvorens deze geheel worden verwijderd. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.
5.

DOORGIFTE AAN ANDEREN

De vereniging geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name
gedacht worden aan:
1e Wedstrijd commissie
2e Commissie van lief en leed
3e Redactie Monbouletin
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Bijlage 1: Organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

wel niet

maatregel

√

De vereniging heeft ter coördinatie een coördinator gegevensbescherming aangewezen.

√

De vereniging evalueert het privacy-beleid (inclusief het privacy-statement)

√

Alle bestuursleden en commissieleden krijgen een bericht over het privacy beleid van de vereniging waarbij
het privacy-statement ook kan worden ingezien of gelezen op de website van de vereniging.

√

Deze privacyverklaring ligt ter inzage in de kantine van de Monsterse Jeu de Boule vereniging
“Mon Boule”

√

De vereniging beveiligt de persoonsgegevens op de computer door een wachtwoord.

√ jaarlijks
√ eenmalig (datum: 15 oktober 2018)
√ bij aantreding in de functie als
...bestuurder of commissielid.
√ beschikbaar voor inzage in de
reglementenmap in de kantine.

