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Privacyverklaring Sportclub the Pioneers
Versie 01
Algemeen
Sportclub the Pioneers erkent de waarde en de plicht van een adequate bescherming van
persoonsgegevens. Door middel van onze privacyverklaring willen we heldere en transparante
informatie geven over de wijze waarop onze vereniging persoonsgegevens van haar leden en andere
betrokkenen verwerkt.
Vanzelfsprekend worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en
beveiligd. Hierbij houdt de vereniging zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de wet bescherming persoonsgegevens.
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is het bestuur. Aanspreekpunt en
bewaker van het proces de “Coördinator Bescherming Persoonsgegevens” (zie website).
Welke persoonsgegevens
Sportclub the Pioneers verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:




Van leden, ouders/verzorgers van minderjarige leden, vrijwilligers, individuele donateurs en
sponsors en van belangstellenden:
o Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, mobiele of vaste Telefoon, E-mailadres
o Bankrekeningnummer
Van leden:
o Geslacht, geboortedatum en nationaliteit
o Geboorteplaats, BSN-nummer en kopie identiteitsbewijs (bestuursleden)
o Door de vereniging aangemaakte gegevens zoals spelactiviteit, team, jaar van
aanmelding, verenigingsfuncties en betalingsverplichtingen.
o KNBSB lidmaatschapsnummer
o Toestemming verwerking persoonsgegevens inclusief beeldmateriaal (e.g. foto’s)
vastgelegd tijdens verenigingsactiviteiten.
o Privacy-niveau (KNBSB Sportlink)
o Eerder lidmaatschap van een honk- of sofbalvereniging
o Wijze van totstandkoming contact met the Pioneers
o Leen- of huurovereenkomst van kleding of materiaal (indien van toepassing)
o VOG verklaring (trainers/coaches)

Uitgezonderd met betrekking tot bestuursleden verwerkt de vereniging geen bijzondere
persoonsgegevens.
Waarom verwerking persoonsgegevens
Om diverse redenen verzamelt en verwerkt Sportclub the Pioneers uw persoonsgegevens:


Wanneer u een lidmaatschap afsluit:
o om u te laten deelnemen aan KNBSB competitiewedstrijden en trainingen
(registratie in KNBSB Sportlink)
o voor het verstrekken van informatie omtrent wedstrijden zoals datum, plaats en tijd,
teamsamenstelling en vervoer (via Teamers)
o om u te informeren over activiteiten en evenementen van de vereniging
o om u te registreren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op grond
van de handelsregisterwet (bestuursleden)
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o







voor het innen van contributie, bijdragen aan andere verenigingsactiviteiten en
eventuele boetes
o voor het maken van analyses i.v.m. interne procesverbetering, promotie en
ontwikkeling van activiteiten
o voor informatieverstrekking en promotie van de vereniging via onze website
Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger
o voor het onderhouden van contacten en het informeren over uw inzet tijdens
activiteiten en bijeenkomsten
o Voor het opstellen van vrijwilligerscontract (optioneel)
Wanneer u zich aanmeldt als individuele donateur of sponsor voor
o het onderhouden van contacten
o het opstellen van een sponsorcontract (optioneel)
o facturering
Wanneer u zich meldt als belangstellende om u
o te kunnen informeren over de activiteiten van de vereniging en deze te promoten

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben
ontvangen. In geval van volledige verwijdering van uw gegevens betekent dit dat u zich daarmee
tevens afmeldt als lid van de verenging.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt dit doen door contact op te nemen
met de Coördinator Bescherming Persoonsgegevens.
Minderjarigen
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:





Alle personen die namens the Pioneers van uw gegevens kennis kunnen nemen
o zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
o zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen, voor zover deze
toegankelijk zijn voor meerdere personen;

- 3 -

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Slechts indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft, kunnen wij deze persoonsgegevens met
derden delen.
Wij gebruik van een derde partij voor het:





Hosten en onderhouden van onze website;
Uitkomen in de landelijke honk- en softbal competitie en de in verband hiermee verplichte
overdracht van informatie (KNBSB Sportlink);
Verstrekken van wedstrijdinformatie (Teamers)
Inschrijven van bestuursleden in het Handelsregister (Kamer van Koophandel)

Verder geven wij nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Tenslotte zullen wij de door uw 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. Een ander voorbeeld is de inschrijving van
bestuursleden in het register van de Kamer van Koophandel.
E-mail
Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van informatie en tevens als contactadres op de
website indien u een functie binnen de vereniging vervult. In beide gevallen slechts wanneer u
daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kunt u altijd intrekken.
On-line Diensten
De vereniging maakt geen gebruik van on-line diensten (zoals Dropbox, WeTransfer enz.) voor het
transporteren van persoonsgegevens.
Website
Het doel van de website is bezoekers te informeren over de club in het algemeen, de verrichtingen
van onze teams, competitieverloop, trainingsactiviteiten en contactgegevens. Verder om onze
sponsors een platform te bieden om te adverteren.
Bij het aanbieden van informatie via de website maakt het systeem gebruik van cookies. Dit zijn een
eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in
de sessie van uw browser staat. Verder wordt standaard het IP-adres geregistreerd.
Geen van beide gevallen betreft persoonsgegevens.
Op de website staan een aantal links aan naar andere websites. De vereniging kan echter geen
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens.
Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.
Social Media.
The Pioneers is niet actief op het gebied van social media anders dan via de verenigingswebsite.
Gebruik van platforms zoals Whatsapp, Facebook, Twitter en Blogs etc. is voor rekening en
verantwoording van individuele leden.
Persoonsinformatie via dit soort platforms verkregen wordt niet van verenigingswege opgeslagen
en verwerkt.
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Bewaartermijn
De vereniging bewaart de lidmaatschapsovereenkomst (papier) gedurende de looptijd van het
lidmaatschap en daarna gedurende 3 jaar.
Na beëindiging van het lidmaatschap blijven de NAWTE gegevens, geslacht, geboortedatum en de
door de vereniging aangemaakte gegevens gedurende onbepaalde tijd en uitsluitend in elektronisch
format in het oud-ledenarchief bewaard.
Beeldmateriaal blijft bewaard gedurende het de looptijd van het lidmaatschap en daarna gedurende
3 jaar. Betalingsgegevens 3 jaar (betalingsverplichtingen) tot 7 jaar (bankafschriften en kasboeken)
Elektronische correspondentie omtrent het lidmaatschap blijft gedurende 5 jaar bewaart. Financiële
correspondentie gedurende 7 jaar.
De NAWTE gegevens van vrijwilligers, donateurs en sponsors gedurende de looptijd van de bijdrage
of verbintenis plus 3 jaar.
De NAWTE gegevens van belangstellenden gedurende 3 jaar.
Wijzigingen
Sportclub The Pioneers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren leden en andere betrokkenen om regelmatig op deze pagina te kijken of er
wijzigingen zijn aangebracht.
Indien de vereniging een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop wij
uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze
website(s) of in een nieuwsbrief.
Klachten en Melding Kwetsbaarheden
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen om samen tot een oplossing te komen.
Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen ?
Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en
betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze verklaring vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u
deze richten aan de Coördinator Bescherming Persoonsgegevens van de vereniging (zie website).
Assen, 23 mei 2018

