Toelichting Privacybeleid
Laatst herzien op: 21 september 2018
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. Met andere woorden persoonsgegevens zijn
gegevens die iets over u zeggen De AVG deelt persoonsgegevens op in twee groepen:
Gewone persoonsgegevens
 Naam
 Adres
 Postcode
 Woonplaats
 BSN-nummer
 E-mailadres
 Kentekengegevens
 IP-adres
Bijzondere persoonsgegevens
 Ras
 Godsdienst
 Seksuele leven
 Politieke opvatting
 Gezondheid
 Lidmaatschap van een vakvereniging
 Strafrechtelijk gedrag
 Genetische gegevens
 Biometrische gegevens
Alhoewel de privacyverklaring verklaart dat A.S.V Celeritas en haar afdelingen alleen bijzondere
persoonsgegevens verwerken als wij dat moeten doen op basis van de wet, dat alleen doen met uw
met uw toestemming of als u dat aan ons vraagt, verwerken wij op dit moment geen bijzondere
persoonsgegevens. Alhoewel gevraagd kan worden naar lidmaatschap van eerdere vereniging(en),
betreffen dat geen bijzondere persoonsgegevens.

Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Om die reden is een apart protocol
Fotograferen, beeldopnamen, en publicatie op het internet opgesteld met daarin specifieke regels
waaraan Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS en haar afdelingen zich houden als het gaat om
foto’s/beeldopnamen van onze leden, begeleiders, bezoekers en andere betrokkenen.
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 verzamelen A.S.V Celeritas en haar afdelingen persoonsgegevens?


A.S.V Celeritas en haar afdelingen verzamelen nooit persoonsgegevens zonder uw
toestemming
A.S.V Celeritas en haar afdelingen verkrijgen uw gegevens door het achterlaten van informatie
in formulieren of via direct contact
A.S.V Celeritas en haar afdelingen leggen conform de AVG alleen relevante gegevens vast,
inclusief de wijze waarop deze gegevens verkregen zijn en hoe u toestemming heeft gegeven
voor het vastleggen van uw gegevens door A.S.V Celeritas en haar afdelingen.




Van wie verwerken A.S.V. Celeritas en haar afdelingenpersoonsgegevens?
A.S.V Celeritas en haar afdelingen verwerken persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of
indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:




Leden, jeugdleden en vrijwilligers van A.S.V Celeritas en haar afdelingen
Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij A.S.V Celeritas en haar afdelingen of ooit
een lidmaatschap hebben gehad
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar A.S.V Celeritas en haar
afdelingen een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Welke informatie verzamelen wij van leden
a) Contactgegevens, hieronder wordt verstaan:
 Voornaam
 Tussenvoegsel
 Achternaam
 Adres
 Postcode
 Woonplaats
 E-mailadres

 Telefoonnummer(s)
b) Betaalgegevens, hieronder wordt verstaan:
 IBAN rekening nummer
c) Overige gegevens, hieronder wordt verstaan:
 Geboortedatum
 Geboorteplaats
 Nationaliteit
 Geslacht
 Trouwdatum
 Soort licentie
 Licentienummer
 Teamindeling

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken jullie persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor
noodzakelijke persoonsgegevens
In het algemeen kan worden gezegd dat:

A.S.V Celeritas en haar afdelingen informatie verzamelen en opslaan van relaties om de relatie
te kunnen onderhouden

A.S.V Celeritas en haar afdelingen verzamelen en slaan informatie op van beoogde relaties om
deze van dienst te kunnen zijn in verzoeken die kunnen leiden tot het aangaan van een relatie

A.S.V Celeritas en haar afdelingen gebruiken de gegevens om de bestaande relaties actief te
kunnen onderhouden en te kunnen voldoen aan jullie verzoeken. Verder worden de gegevens
gebruikt om jullie passende informatie te kunnen sturen.
Een ieder die onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt
als lid of vrijwilliger, of deelneemt aan een activiteit van ons, daarvan registreren wij
persoonsgegevens.
Persoonsgegevens van onze leden worden meer specifiek door A.S.V. Celeritas verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):










Voor het aangaan en uitvoeren van de administratie van leden-, begunstigers-, en overige
overeenkomsten:
 inschrijven nieuwe leden dan wel begunstigers
 innen contributie
Aanmelden bij de NJBB respectievelijk KNKB
Communicatie met de leden:
 toesturen nieuwsbrieven
 om verenigingsinformatie te sturen
Het uitvoeren van overige voor een sportvereniging gebruikelijke activiteiten
Promotiedoeleinden, bijv. een fotoreportage
Relatiebeheer:
 up to date houden ledenbestand, ten behoeve van bijvoorbeeld vrijwilligerstaken
Uitwisseling persoonsgegevens:
 mogelijkheid bereiken leden onderling



taakvervulling commissies/werkgroepen (Lief en Leed/ TPC /TC /Coaches/
Arrangementencommissie/Kantinecommissie/PAB/AB etc).

De vereniging verkoopt geen persoonsgegevens, noch verhuurt, verdeelt of stelt deze anderszins
commercieel ter beschikking aan derden, tenzij met voorafgaande toestemming.
Ter verduidelijking van het hierboven vermelde:





Wij gebruiken persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om het bestand van leden,
vrijwilligers en overige betrokkenen bij de vereniging te vergroten en om u te informeren over
onze activiteiten.
De vereniging kan (persoons-)gegevens uitwisselen met de diverse functionarissen van de
vereniging, of met andere leden en vrijwilligers.
Leden kunnen, na expliciete akkoordverklaring met de Privacyverklaring en het Protocol
Fotograferen, beeldopnamen, en publicatie op het internet, kennis nemen van een beperkt
aantal gegevens van andere leden, te weten naam, telefoonnummer en e-mailadres,
uitsluitend om elkaar te kunnen bereiken in verband met verenigingsactiviteiten.

Voorheen had de vereniging een rode map achter de bar met gegevens van leden, die gebruikt werd
door leden om elkaar te kunnen bereiken. Het bestuur heeft vastgesteld dat voor het verstrekken van
deze gegevens toestemming van de leden noodzakelijk is. Om die reden is deze map vooralsnog
verwijderd tot er door de leden toestemming verleend is een aantal gegevens te openbaren voor
andere leden.
Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien er een wettelijke grondslag is om dat te
doen. Eén van deze grondslagen is dat het betrokken lid uitdrukkelijk toestemming geeft.
Toestemming is echter niet nodig voor iedere verwerking. Bij verwerkingen die noodzakelijk zijn om
als vereniging uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst met leden is een dergelijke
toestemming niet nodig, maar volgt de grondslag uit de totstandkoming en/of uitvoering van een
(lidmaatschaps-)overeenkomst. Verder kunnen als grondslagen worden genoemd de naleving van de
wet (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van
gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) dan wel in verband met de
gerechtvaardigde belangen van de vereniging, waarbij wij erop letten dat de impact op jullie privacy zo
beperkt mogelijk is.
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij
persoonsgegevens delen met andere organisaties. Een voorbeeld is de aanmelding van leden bij
overkoepelende sportbonden en (al dan niet via de nationale bond) de internationale bond/federatie
en/of het NOC*NSF.
Gegevens van leden kunnen ook worden doorgegeven aan officiële (overheids-)instanties.
Hoewel het verwerken van persoonsgegevens grotendeels voortvloeit uit de
lidmaatschapsovereenkomst, zijn er redelijk veel doeleinden waarbij de leden vooraf toestemming
dienen te geven voor de verwerking van de gegevens. Om die reden worden de leden dan ook
verzocht expliciet toestemming te verlenen voor de verwerking, gelet op de gestelde doeleinden, door
middel van de ondertekening van de akkoordverklaring. Toezending van informatie over de vereniging
en nieuwsbrieven naar het door u opgegeven e-mailadres geschiedt bijvoorbeeld op basis van uw

toestemming. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kunnen nieuwsbrieven en overige
verenigingsinformatie niet worden verstuurd. Hetzelfde geldt voor publicatie van eventuele foto’s en
beeldopnamen op onze website, op één van onze social mediakanalen en publicatie in onze
nieuwsbrieven. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kunnen wij uw foto’s en beeldopnamen niet
publiceren. Ook voor het opnemen van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in een ledenlijst die
ter beschikking staat aan andere leden hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Wederom,
zonder deze uitdrukkelijke toestemming kunnen wij een dergelijke lijst niet samenstellen.
Personen jonger dan 16 jaar
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt
hebben (minderjarigen), dienen in het belang van de minderjarige de Privacyverklaring, het
Privacyprotocol en deze toelichting op het privacy beleid te lezen, te accorderen en kunnen in plaats
van de minderjarige de rechten van de betreffende minderjarige uitoefenen.
Hoe gaan A.S.V Celeritas en haar afdelingen om met jullie persoonsgegevens?
Uw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door A.S.V Celeritas en haar afdelingen. Dit
houdt in dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en voor wie het
noodzakelijk is jullie gegevens in te zien. Uw gegevens worden door A.S.V Celeritas en haar
afdelingen niet gebruikt voor doeleinden waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming is verleend, en
worden niet verstrekt aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming of zonder dat de wet of de
handhaving daarvan A.S.V Celeritas en haar afdelingen daartoe verplicht.
U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij A.S.V
Celeritas en haar afdelingen. U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@celeritas.nl.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Binnen A.S.V. Celeritas is de secretaris de bewaker van deze gegevens.
Toestemming en bezwaar
Conform de regels zoals vastgelegd in de AVG slaan A.S.V Celeritas en haar afdelingen alleen
relevante en toegestane informatie op, voor de duur die noodzakelijk is en met verleende
toestemming.
Bezwaar maken tegen de vastlegging van uw persoonsgegevens, inzage verkrijgen in uw
persoonsgegevens zoals vastgelegd bij A.S.V Celeritas en haar afdelingen of de verleende
toestemming intrekken? Neem dan contact op met A.S.V Celeritas of de voor u van toepassing zijnde
afdeling via info@celeritas.nl.
Beveiliging van persoonsgegevens
De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies dan wel tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. Daarvoor heeft de vereniging enkele maatregelen getroffen:

Alle personen die namens A.S.V Celeritas en haar afdelingen van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

Gebruikers van systemen van A.S.V. Celeritas hanteren een gebruikersnaam en
wachtwoordbeleid op elk systeem

De vereniging pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is






De vereniging maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten
De vereniging testt en evalueert regelmatig alle maatregelen met betrekking tot de bescherming
van bewaarde persoonsgegevens
Verenigingsvrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens
De vereniging draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website, evenals voor
een afdoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door
zoekmachines.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen en buiten de EU
De bescherming van persoonsgegevens is niet in alle landen hetzelfde geregeld. Persoonsgegevens
doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland mag daarom alleen als een land voldoende
bescherming biedt. Voor doorgifte van gegevens naar een land binnen de Europese Unie (EU) gelden
andere regels dan voor doorgifte naar een land buiten de EU.
a. Doorgifte binnen de EU
Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU lidstaten zich
moeten houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De EU is daarom één
rechtsgebied bij de bescherming van persoonsgegevens. A.S.V. Celeritas wisselt alleen gegevens uit
aan die organisaties die voldoen aan de algemene eisen uit de AVG.
b. Doorgifte buiten de EU
Voor doorgifte van persoonsgegevens vanuit Nederland naar landen buiten de EU, zogeheten derde
landen, gelden aparte regels. Derde landen zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de
landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.
Deze drie landen kennen een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens. A.S.V.
Celeritas wisselt, indien gegevens dienen te worden uitgewisseld met organisaties in Noorwegen,
Liechtenstein en IJsland. alleen gegevens uit aan die organisaties die voldoen aan de algemene eisen
uit de AVG. A.S.V. Celeritas wisselt, indien gegevens dienen te worden uitgewisseld met organisaties
in alle andere landen buiten de EU alleen gegevens uit aan die organisaties in derde landen met een
passend beschermingsniveau.
Als er geen sprake is van een derde land met een passend beschermingsniveau, zullen wij u inlichten
over de risico's die dergelijke doorgiften voor u kunnen inhouden en wij zullen uw uitdrukkelijke
toestemming daarvoor vragen
Rechten omtrent jullie gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven die de vereniging van u
ontvangen heeft. Tevens kan een ieder bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de vereniging. Ook heeft een ieder 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. De vereniging kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken. Mag de vereniging uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door
u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies
De websites van A.S.V Celeritas en haar afdelingen maken géén gebruik van cookies. Een cookie is
een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen herkend wordt
door de server die de cookie opslaat.
Er zijn drie soorten cookies te onderscheiden:
 Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website beter te laten
functioneren. Een voorbeeld van een functionele cookie is een cookie die onthoudt wat er in het
winkelmandje is gestopt.
 Analytische cookies: analytische cookies zorgen ervoor dat tools als Google Analytics de website
kunnen monitoren en geven de eigenaar van de website inzage in informatie als hoeveel bezoekers
de website heeft, welke pagina’s bezocht worden en via welke kanalen bezoekers op de website
komen. Deze cookies geven geen informatie die naar u kunnen leiden.
 Tracking cookies: dit zijn cookies die het individuele gedrag van een bezoeker tracken en hierbij
een profiel opstelt van de bezoeker.
Bewaren van persoonsgegevens
De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van
de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke
regelgeving vereist. De volgende bewaartermijn worden gehanteerd:
Voor- en achternaam tot schriftelijk verzoek voor verwijdering of overlijden, i.v.m.
informatievoorziening over algemene verenigingsinformatie en/of evt.
reünie/gezelschapsactiviteiten
Geslacht tot maximaal 1 jaar na opzegging lidmaatschap, i.v.m. billijk verwerkingstermijn
ledenadministratie en verschil tussen kalenderjaar en sportseizoen.
Geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit tot maximaal 1 jaar na opzegging
lidmaatschap, i.v.m. billijk verwerkingstermijn ledenadministratie en verschil tussen
kalenderjaar en sportseizoen.
Adresgegevens tot schriftelijk verzoek voor verwijdering of overlijden, i.v.m.
informatievoorziening over algemene verenigingsinformatie en/of evt.
reünie/gezelschapsactiviteiten
E-mailadres en telefoonnummer(s) tot schriftelijk verzoek voor verwijdering of overlijden,
i.v.m. informatievoorziening over algemene verenigingsinformatie en/of evt.
reünie/gezelschapsactiviteiten
Bankrekeningnummer tot maximaal 1 jaar na opzegging lidmaatschap, i.v.m. billijk
verwerkingstermijn ledenadministratie en verschil tussen kalenderjaar en sportseizoen.
Trouwdatum tot schriftelijk verzoek voor verwijdering of overlijden, i.v.m. informatievoorziening
over algemene verenigingsinformatie en/of evt. reünie/gezelschapsactiviteiten
Soort licentie en licentienummer tot maximaal 1 jaar na opzegging lidmaatschap, i.v.m. billijk
verwerkingstermijn ledenadministratie en verschil tussen kalenderjaar en sportseizoen
Teamindeling tot maximaal 1 jaar na opzegging lidmaatschap, i.v.m. billijk verwerkingstermijn
ledenadministratie en verschil tussen kalenderjaar en sportseizoen
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om
statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.
De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke
vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Klachten
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen via bestuur@celeritas.nl. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als er naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen zijn kun u contact opnemen
met het Algemeen Bestuur van A.S.V. Celeritas via bestuur@celeritas.nl.
Meer over de AVG op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/algemene-informatie-avg
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring en het
Protocol Fotograferen, beeldopnamen, en publicatie op het internet. Check daarom regelmatig deze
documenten op de website voor een update.

