Persoonsgegevens verwerking ABC Almkerk t.b.v. wet op de privacy (AVG wetgeving)

Algemeen
Conform de nieuwe wetgeving inzake “Algemene verordening
gegevensbescherming”, kortweg AVG genoemd, dient ABC Almkerk
verantwoording af te leggen hoe zij haar ledenadministratie heeft
ingericht.
Hieronder volgt een opsomming van de persoonsgebonden data die
wij als badminton vereniging ABC Almkerk opslaan en verwerken
ten behoeve van onze ledenadministratie. Wij zullen deze gegevens
niet delen met 3-en en ook alleen toegankelijk laten zijn voor de
zittende bestuursleden.
Zoals bekend mag een ieder bezwaar aantekenen tegen deze vastlegging & verwerking als hij/zij
vindt dat daar een gegronde reden voor is om dit niet bekend te laten zijn bij ABC Almkerk. Wij zijn
als bestuur van mening dat we slechts minimaal benodigde gegevens opslaan & verwerken.
Gegevensverwerking
De gegevens zoals die door ons zijn vastgelegd, met waar van toepassing, de verklaring waarom we
dit zo registreren:
Dataveld
Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon nummer

Reden

Minimale vastlegging van de NaamAdresWoonplaats (NAW) gegevens

Vaststellen minimum leeftijd voor lidmaatschap
Om bij calamiteiten tijdens speelavond het thuisadres te kunnen
bereiken
Geslacht
Differentiatie ledenbestand
Email
Voor digitale (nieuwsbrief) communicatie
Datum lid geworden
Berekening contributie periode
Lidmaatschap status
Een lid kan actief, tijdelijk inactief dan wel gestopt zijn
Opzegdatum1
Vastlegging wanneer lidmaatschap is beëindigd
Profiel foto
Ten behoeve van intern smoelenboek
Machtiging verstrekt
Op basis hiervan mag de incasso worden uitgevoerd
Machtiging kenmerk
Uniek kenmerk dat op de incasso wordt vermeld
IBAN
Om de incasso te kunnen uitvoeren
1
Gegevens worden uiterlijk een jaar na opzegging verwijderd uit de administratie.
Datalekken meldingen
Mochten er onverhoopt persoonsgegevens in handen van derden vallen die geen toegang hebben
tot deze gegevens, dan dient dit binnen 72 uur na ontdekking te worden gemeld bij één van de
bestuursleden. Zij zullen vervolgens checken wat er gelekt is en dit ook melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Tevens draagt het bestuur de zorg om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor
de personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn.
Om een correcte melding te kunnen doen, is het van belang om de juiste gegevens te melden bij een
datalek. Deze gegevens omvatten minimaal:
 de aard van de inbreuk;
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de instanties of persoon waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen;
de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken;
een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor
de verwerking van persoonsgegevens;
de maatregelen die de organisatie heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen
te verhelpen.

Verwerkingenregister
Ten behoeve van het voeren van een correcte ledenadministratie worden alle mutaties in de
administratie bijgehouden in het verwerkingenregister. Hierin staat welk bestuurslid een mutatie
heeft doorgevoerd op welke datum en welke persoonsgegevens dit betreft.
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