PRIVACYVERKLARING ASC NAJADEN
Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming
van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Ook als kleine vereniging krijgt Handbalvereniging Najaden
hier mee te maken.
We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens
worden verwerkt en beschermd.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Najaden verwerkt alleen gewone persoonsgegevens:
•
•
•
•
•
•
•

Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
Adres/Postcode/Plaats/Woonplaats
Telefoonnummer/E-mailadres/
Geslacht/Geboortedatum
Bankrekeningnummer/Lidmaatschapsnummer
Opleiding/beroep
Sportspecifieke diploma’s

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming benoemd, om ervoor te
zorgen dat we uw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier
verwerken. U kunt contact opnemen met onze functionaris via secretaris@najaden.nl
indien u vragen heeft met betrekking tot u gegevens.
Waar slaan we uw gegevens op?
Onze gegevens worden op onze eigen servers opgeslagen. Bij de vereniging wordt
gebruik gemaakt van pc's, telefoons enz. Deze zijn toegerust met software voor de
veiligheid. Bovendien worden gegevens bewaard op een externe harde schijf, die bij
wisseling van functionarissen kan worden overgedragen.
Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Alleen de penningmeester en secretaris beschikken over alle naw-gegevens van de
leden. Overige bestuurs- c.q. commissieleden ontvangen die onderdelen die voor hen
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noodzakelijk zijn. Persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen,
krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of
vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de
persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest
dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang:
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens
die we over u bewaren. U kunt contact opnemen via secretaris@najaden.nl met de
secretaris van Najaden die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.
Recht op portabiliteit:
Wanneer Najaden uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis
van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een
kopie te krijgen van uw gegevens.
Recht op correctie:
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer
deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige
persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door Najaden verwerkte persoonsgegevens te
verwijderen, behalve in de volgende situaties:
* u hebt een nog niet afgewikkelde contributie schuld bij Najaden en/of * u maakt
gedurende een seizoen nog deel uit van een competitiespelend team.
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Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip
van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Recht op restrictive:
U hebt in de volgende omstandigheden het recht om Najaden te verzoeken de
verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
* als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang
van Najaden, beperkt Najaden elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting
van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
* indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet
Najaden elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de
verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
* als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw
persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik
van uw persoonsgegevens
* als Najaden de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de
persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.
Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom kunt u de secretaris van
Najaden altijd bereiken via secretaris@najaden.nl
Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat Najaden uw persoonsgegevens niet correct verwerkt,
kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij
een toezichthoudende autoriteit.
Met vriendelijke groet,
Bestuur handbalvereniging ASC Najaden
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