Privacybeleid VV Berkum
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG
vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg
dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie.
De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe
organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.
Wat zijn persoonsgegevens?
Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar
natuurlijk persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding) te kunnen
leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon.
De AVG deelt persoonsgegevens op in twee groepen:
Gewone persoonsgegevens:
Naam/Adres/Postcode/Woonplaats/telefoonnummer/e-mailadres/geboortedatum.
Bijzondere persoonsgegevens:
Ras/Godsdienst/Seksuele leven/Politieke opvatting/Gezondheid/Lidmaatschap van een
vakvereniging/Strafrechtelijk gedrag/Genetische gegevens/Biometrische gegevens
VV Berkum zal u, behoudens lidmaatschap van eerdere vereniging(en), nooit vragen om bijzondere
persoonsgegevens en verwerkt derhalve ook geen bijzondere persoonsgegevens.
Wat wordt verstaan onder verwerking persoonsgegevens?
Volgens art. 4 lid 2 van de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: Elke bewerking of elk
geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens,
al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen
etc. Het begrip verwerken is erg ruim en schaart alle handelingen onder zich van het verzamelen van
gegevens tot en met het vernietigen van gegevens.
Hoe verzamelt VV Berkum persoonsgegevens?
VV Berkum verzamelt nooit persoonsgegevens zonder uw toestemming.
VV Berkum verkrijgt uw gegevens door informatie op formulieren of via direct contact met u.
VV Berkum legt conform de AVG alleen relevante gegevens vast, inclusief de wijze waarop deze
gegevens verkregen zijn en hoe u toestemming hebt gegeven voor het vastleggen van uw gegevens
door VV Berkum.
VV Berkum verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming
gegeven hebt of tenzij de wet bepaalt dat VV Berkum hiertoe verplicht is.

Juistheid gegevens
U blijft als lid of relatie van de VV Berkum verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste
gegevens. Indien gegevens wijzigen, dan geeft u deze wijzigingen aan ons door zodra deze bij u
bekend zijn. Indien wij over onjuiste gegevens beschikken doordat deze onjuist aan ons verstrekt zijn
kunnen wij daar nooit verantwoordelijk voor gehouden worden. De plicht voor de aanlevering van de
juiste gegevens licht geheel bij het lid of de ouders, verzorger of voogd.
Hoe gaat VV Berkum om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door VV Berkum. Dit houdt in dat gegevens
alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en voor wie het noodzakelijk is uw
gegevens in te zien.
Uw gegevens worden door VV Berkum niet gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke
toestemming verleend hebt en worden niet verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming
of zonder dat de wet of de handhaving daarvan VV Berkum daartoe verplicht.
U heeft ten alle tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij VV
Berkum. U kunt hiervoor een verzoek indienen via vvberkum@zonnet.nl
Met welk doel verzamelt VV Berkum persoonsgegevens?
VV Berkum verzamelt gegevens om de relatie actief te kunnen onderhouden en u van passende
informatie te kunnen voorzien.
De persoonsgegevens verwerken we uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan
ons zijn verstrekt.
 We zullen u om toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens of die van het kind;
 We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging
van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 Er zullen geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het innen van de contributie of
het aanmelden voor KNVB wedstrijden etc.;
Verwerking van persoonsgegevens van werknemers.
Persoonsgegevens van werknemers worden door VV Berkum verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VV Berkum de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Salarisgegevens;
- Kopie ID;
- BSN-nummer;
- Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door VV Berkum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.
Verwerkersovereenkomsten met derden
Met derden met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, hebben wij duidelijke
afspraken gemaakt over welke gegevens zij van ons krijgen en vooral met welk doel zij deze
gegevens mogen gebruiken:
- Sportlink (incl. KNVB)
- Brouwers Accountants
- Rienks Arbodiensten
- Dotcom
- Webba (softwareleverancier Vrijwilligersmarktplaats)
- ClubCollectief
- Sponsit
Over de gegevensverwerking bij overige aan VV Berkum gelieerde partijen, zoals bijvoorbeeld een
webshop, fysio, sponsoren etc., hebben deze partijen een eigen verantwoording aangezien de
gegevens niet door VV Berkum aan hen verstrekt zijn.
Uw rechten
1. Recht op inzage: u mag weten welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen.
2. Recht op wijziging en aanvulling: als er iets niet klopt mag u dit laten wijzigen of aanvullen.
3. Recht op gegevenswissing: u mag een bedrijf /organisatie vragen om uw persoonsgegevens te
verwijderen.
4. Recht op beperking: u mag ons vragen om minder gegevens te laten verwerken.
5. Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen de gegevensbewerking.
Let op: bovenstaande rechten kunt u niet altijd uitoefenen. Zo kunt u ons niet vragen
persoonsgegevens te beperken of te wissen indien wij die wij nodig hebben (doel) om als vereniging
onze verantwoordelijkheid en taak naar onze leden uit te oefenen.
Bewaartermijn gegevens
VV Berkum zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens
is verplicht 7 jaar te bewaren na einde lidmaatschap. (Datum uitschrijving + 7 jaar).
Beveiligen van de gegevens
VV Berkum zal zich inspannen om uiterst zorgvuldig met de verstrekte gegevens om te gaan. De
gegevens worden elektronisch bewaard met gebruik van daarvoor gangbare programmatuur en
opslagmedia. Wij zullen ons inspannen om voldoende passende technische en organisatorische
maatregelen te nemen om de computerapparatuur en de daarop opgeslagen persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen
garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend
beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te
beschermen persoonsgegevens.
Bij een geconstateerd datalek doen wij altijd aangifte bij de autoriteit persoonsgegevens.
Naast de technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen
tegen onrechtmatige verwerking hebben wij tevens de volgende maatregelen genomen:








Alle natuurlijke- en rechtspersonen die namens VV Berkum van de gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan welke in een geheimhoudingsverklaring met
betreffende personen en instituten is vastgelegd.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle gegevens kritische systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Vragen/klachten m.b.t. gegevensbescherming.
Het algemeen bestuurslid dat communicatie en pr in zijn portefeuille heeft is degene aan wie
vragen/klachten kunnen worden voorgelegd: vvberkum@zonnet.nl
Toestemming en bezwaar
Conform de regels zoals vastgelegd in de AVG slaat VV Berkum alleen relevante en toegestane
informatie op, voor de duur die noodzakelijk is en met uw verleende toestemming.
Wilt u bezwaar maken tegen de vastlegging van uw persoonsgegevens, inzage verkrijgen in uw
persoonsgegevens zoals vastgelegd bij VV Berkum of uw verleende toestemming intrekken? Neem
dan contact op met VV Berkum via vvberkum@zonnet.nl
Contactgegevens VV Berkum
Accommodatie: Boerendanserdijk, 8024 AE Zwolle
Postbus 50040, 8002 LA Zwolle
e-mail: vvberkum@zonnet.nl
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