Privacyreglement TV Smash
TV Smash hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en
vrijwilligers. In dit kader is onderstaand reglement opgesteld.
Dit Privacyreglement maakt integraal onderdeel uit van de inschrijfprocedure voor aspirant-leden c.q.
samenwerkingsovereenkomst met vrijwilligers en het Huishoudelijk Reglement van TV Smash.
Het bestuur van TV Smash doet er alles aan om de privacy van alle leden en vrijwilligers te waarborgen
en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV Smash houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
waarvan dit Privacyreglement een uitvloeisel is. Dit houdt in dat TV Smash:
-

Persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement;
Verwerking van persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Toestemming van de verstrekker vraagt als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de
persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van
persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens, de leden en vrijwilligers hierop
wijst en deze respecteert.

TV Smash is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van leden en vrijwilligers.

1. Verwerking van persoonsgegevens van leden of vrijwilligers
Persoonsgegevens van leden en vrijwilligers worden door TV Smash verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
-

Administratieve doeleinden;
Communicatie over uitnodigingen en nieuwsbrieven;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht of mededelingen;
Adequaat kunnen handelen bij calamiteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

De overeengekomen toestemming of samenwerking

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TV Smash de volgende persoonsgegevens vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Geboortedatum;
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-

Bankrekeningnr. (uitsluitend van leden of hun wettelijke vertegenwoordiger);
Telefoonnummer;
Post- en e-mailadres;
Geslacht;
Medische aandachtspunten (alleen leden);
Naam en telefoonnr. huisarts (alleen leden);
VOG (alleen vrijwilligers).

alsmede:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
Post- en e-mailadres.

van ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers van leden.
De persoonsgegevens worden door TV Smash opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst. Voor gegevens die van belang zijn voor
de financiële administratie geldt een maximale termijn van 7 jaar.

2. Verwerking van persoonsgegevens van abonnees op de Nieuwsbrief
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door TV Smash verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
-

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

Inschrijving per mail/formulier voor de Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TV Smash de volgende persoonsgegevens vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres.

Persoonsgegevens worden door TV Smash opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

3. Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren, Vrienden van Smash
en/of overige geïnteresseerden
Persoonsgegevens van sponsoren, Vrienden van Smash en/of overige geïnteresseerden worden door
TV Smash verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
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-

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Schriftelijke toestemming;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TV Smash de volgende persoonsgegevens vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Functie en/of organisatie.

Persoonsgegevens worden door TV Smash opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als sponsor, Vriend van Smash en/of
geïnteresseerde.

4. Verstrekking aan derden
Gegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de
hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-

De organisatie van toernooien of andere evenementen ten behoeve van onze leden;
Het verzorgen van de internetomgeving van de website;
Het lidmaatschap en verzekeren van onze leden bij aangesloten Sportbond;
Verwerken van Automatische Incasso’s.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst
is afgesloten. Wij zullen aan ons verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te
verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

5. Minderjarigen en beperkte zelfbeschikking
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) en
van degenen met een beperkte zelfbeschikking indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven
door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Bewaartermijn
TV Smash bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, met een maximum van twee jaar. Voor gegevens die
van belang zijn voor de financiële administratie geldt een maximale termijn van 7 jaar.
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7. Beveiliging
TV Smash heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen
genomen;
-

Alle personen die namens TV Smash van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan;
Verwerkers hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
TV Smash anonimiseert persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Verwerkers maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
TV Smash test en evalueert regelmatig bovenstaande maatregelen;
Leden en vrijwilligers van TV Smash zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

8. Rechten omtrent gegevens
Alle verstrekkers van gegevens hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van
persoonsgegevens die wij van hen ontvangen hebben. Tevens kunnen zij bezwaar maken tegen de
verwerking van hun persoonsgegevens (of een deel hiervan) door TV Smash of door een externe
verwerker. Ook hebben verstrekkers het recht om de door hen verstrekte gegevens door TV Smash te
laten overdragen aan henzelf of in hun opdracht aan een andere partij.
Verstrekkers van persoonsgegevens hebben te allen tijde het recht om eerder gegeven toestemming
voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens in te trekken.

9. Geheimhouding
Vrijwilligers zijn gehouden aan geheimhouding van alle bijzonderheden betreffende of verband
houdende met het bestuur van TV Smash alsmede van alle bijzonderheden betreffende de
(persoons)gegevens van haar leden en overige vrijwilligers. Hiertoe dienen zij een
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

10. Akkoordverklaring
Tenzij expliciet anders gemeld, geven leden en vrijwilligers met de aanvaarding van dit
Privacyreglement tevens toestemming voor het verstrekken van gegevens die niet automatisch
voortvloeien uit het lidmaatschap of overeengekomen samenwerking. Hierbij valt te denken aan
vermelding van verjaardagen in de Nieuwsbrief of publicatie van foto’s op de website.

11. Klachten
Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de secretaris van TV
Smash. Indien een klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt hebben betrokkenen altijd het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op
het gebied van privacybescherming.
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