Privacy Statement HV NIOBE
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en HV Niobe
De AVG is gebaseerd op de EU GDPR (General Data Protection Regulation).
Deze Verordening treedt op 25 mei 2018 in werking en, hoewel wij reeds handelden op basis van de alsdan
vervallen Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), was de nieuwe AVG aanleiding ons beleid vast te
leggen in een Privacy Statement.
Wij hebben gekozen voor openheid en duidelijke teksten, doch ook zijn wij ons er van bewust dat dit
Statement (nog) niet “perfect” is.
Heb je voorstellen voor aanpassingen / verduidelijkingen / vragen: stuur een mailtje aan:
bestuur@niobe.eu.
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Is in Nederland verantwoordelijk voor het toezicht op de privacy / naleving van de bepalingen van de AVG.
(http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).
Belangrijk
Ieder lid heeft het recht aan de Penningmeester te vragen welke gegevens van hem/haar in de
ledenadministratie zijn opgenomen en het recht correcties voor te stellen.

Belangrijk 2
Niobe verkoopt geen enkel gegeven van onze leden aan derden.
Zie ook onder Verstrekking gegevens aan derden.
Ledenadministratie
Verwerkingsverantwoordelijke
Doel

Wie kan wijzigingen aanbrengen
Wie heeft inzage
Hoe inzage

Wat wordt geadministreerd
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Penningmeester
Voldoen aan verplichtingen jegens het Nederlands Handbal Verbond
(NHV) teneinde de leden de gelegenheid te geven mee te spelen in
de competitie
‐ Inning contributie
‐ Bezorging Niobe Magazine
‐ Middels e‐mail kunnen communiceren met leden.
Penningmeester
Bestuur en Technische Commissie
Toezending van een Excel bestand met uitsluitend de volgende
gegevens:
‐ Interne Code (wordt door het NHV toegewezen)
‐ Bondsnummer (idem)
‐ Roepnaam en volledige naam
‐ Status bij NHV (Bondslid resp. Bondslid Niet Spelend)
(verenigingsleden staan als zodanig in de Ledenadministratie
doch worden niet bij het NHV aangemeld)
‐ Teamindeling
‐ Leeftijdsindeling NHV huidig seizoen
‐ Idem de 2 daaropvolgende seizoenen.
Bovenstaande gegevens alsmede:
‐ Geboortedatum
‐ Man / Vrouw
‐ Adres incl. postcode en plaats
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‐
‐

‐
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‐
‐
‐
‐
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Telefoon / mobielnummer
(bij jeugdleden de nummers van ouders/verzorgers)
E‐mailadres (indien een jeugdlid een eigen e‐mailadres heeft
wordt de mail – naast aan de ouders – ook aan hem/haar
gezonden)
Omschrijving (indien van toepassing) vrijwilligersactiviteiten
Notities Penningmeester (zie hieronder)
Datum lid sinds
Datum registratie bij NHV
Indien van toepassing: opzegdatum lidmaatschap
Idem afmelddatum bij NHV
Leeftijd op subsidiepeildatum t.b.v. Gemeente Asten
(van belang voor de subsidie inzake jeugdleden)
Notities inzake de contributie
Contributie categorie
Bedragen per datum automatische incasso
Idem wel/niet betaald c.q. nog te ontvangen
Datum machtiging automatische incasso
Wel/Niet contributie éénmalig per jaar
Wel/Niet een incasso voor de eerste keer
IBAN en BIC alsmede de tenaamstelling van de bankrekening
Incassokenmerk (in de regel is dit het bondsnummer)
Ja/Neen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
VOG: bij dames ook de meisjesnaam)
VOG: functiebeschrijving
VOG: datum afgifte.

Bijzondere persoonsgegevens

(godsdienst, gezondheid en politieke voorkeur of strafrechtelijke
gegevens) worden NIET geadministreerd.

Notities Penningmeester

Indien van toepassing:
Notities inzake het betreffende lid zoals bijv. in verwachting /
geblesseerd (van belang in relatie tot afmelding bij het NHV c.q.
herberekening contributie).
Indien het Bestuur van Niobe een geboortekaartje ontvangt wordt
naam en geboortedatum opgenomen in deze notities.
Tevens notities inzake afmelden bij het NHV indien de verwachting is
dat het betreffende lid na verloop van tijd weer actief gaat
spelen/trainen.
Vrijwilligers activiteiten / historie handbalverleden bij andere
Verenigingen indien van belang.

VOG
De originele VOG wordt door de Penningmeester bewaard zolang de betreffende persoon lid is van Niobe.
Daarna wordt de VOG vernietigd. Indien het betreffende oud lid weer actief lid wordt en o.b.v. de activiteiten
VOG plichtig is, zal een nieuwe verklaring moeten worden aangevraagd.
Financiële administratie
Verwerkingsverantwoordelijke
Doel

Wie kan wijzigingen aanbrengen
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Penningmeester
Het als vereniging kunnen voeren van een verantwoord financieel
beleid, verantwoording kunnen afleggen aan de Algemene
Ledenvergadering en de Gemeente Asten (m.b.t. de van de
Gemeente ontvangen subsidies).
Penningmeester
pagina 2 van 4

Wie heeft volledige inzage
Hoe inzage

Wat wordt geadministreerd

Bestuur en Kascommissie
Fysiek (zowel de ordners als het Excel bestand)
De financiële administratie wordt aan niemand digitaal ter
beschikking gesteld.
Uitsluitend het Bestuur en de leden van de Kascommissie hebben
volledige inzage en het recht wijzigingen voor te stellen.
De gebruikelijke informatie die wordt gesteld aan een adequate
administratie incl. boekingen bij onze bankier (waaronder dus ook
namen en rekeningnummers van onze leden).

Leden krijgen (op verzoek) het financiële jaarverslag bestaande uit een balans en een verlies‐ en
winstrekening met vergelijkende bedragen over het voorgaande verslagjaar toegezonden voorafgaand aan
de Algemene Ledenvergadering.
Sportlink (https://www.sportlink.nl/)
Verwerkingsverantwoordelijke
Penningmeester
Doel
Het voor de ingeschreven leden mogelijk maken mee te spelen in de
NHV competitie.
Wie kan wijzigingen aanbrengen
Penningmeester en enkele leden van de Technische Commissie,
alsmede medewerkers van het NHV.
Wie heeft volledige inzage
Idem
Hoe inzage
Middels inlogcode en wachtwoord
Wat wordt geadministreerd
Uitsluitend die gegevens van een lid uit het ledenbestand die
strikt noodzakelijk zijn om mee te kunnen spelen in de NHV
competitie.
Hoewel Sportlink door verenigingen ook gebruikt kan worden voor
een complete ledenadministratie alsmede financiële administratie
incl. incasso van contributies maakt Niobe hier geen gebruik van.
YMLP
Your Mailing List Provider (https://www.ymlp.com/nl/)
Verwerkingsverantwoordelijke
Penningmeester
Doel
Het kunnen versturen van e‐mails aan leden en derden
(o.a. adverteerders Magazine / sympathisanten).
Wie kan wijzigingen aanbrengen
Penningmeester
Wie heeft volledige inzage
Idem
Hoe inzage
Middels inlogcode en wachtwoord
Wat wordt geadministreerd
e‐mail adres
Aan het e‐mailadres is gekoppeld:
‐ Voor‐ en achternaam
‐ Naam van een minderjarig jeugdlid (indien van toepassing).
Middels de indeling in “groepen” kunnen mails aan bijv. alleen de F‐Jeugd verzonden worden.
Bij aanmelding als lid wordt het betreffende e‐mail adres ook opgenomen in onze database bij YMLP.
Uitschrijven en wijzigen e‐mail adres kan de ontvanger zelf (wijzigen e‐mail adres s.v.p. via Penningmeester).
Websites gehost door (https://www.mijndomein.nl/)
Verwerkingsverantwoordelijke
Penningmeester
Doel
Het kunnen informeren van leden en derden over HV Niobe.
(in de breedste zin van het woord).
Wie kan wijzigingen aanbrengen
Penningmeester en enkele leden (die daar voor namens het Bestuur
gemachtigd zijn)
Wie heeft volledige inzage
Idem
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Hoe inzage
Wat wordt geadministreerd

Middels inlogcode en wachtwoord
Het is voor leden / derden niet mogelijk de inhoud van onze websites
aan te passen en via de websites worden geen gegevens gevraagd.
Wel is het zo dat via ons account bij mijndomein Niobe de
mogelijkheid heeft e‐mail adressen aan te maken met als extensie
@niobe.eu. Tevens heeft Niobe de mogelijkheid mails gericht aan
een bepaald @niobe.eu e‐mail adres automatisch door te laten
sturen aan privé mailadressen van leden.

Content van onze websites

Wie heeft inzage
Hoe inzage
Belangrijk:

Informatief op vele terreinen.
Dus ook foto’s en namen van onze leden (teams / competitie‐
programma etc.)
Iedereen
(http://www.niobe.eu/) en (http://www.pinkstertoernooi.eu)
Ieder lid heeft het recht de Penningmeester te vragen een foto te
blurren of de naam weg te halen / niet te vermelden.
Bedenk hierbij dat dit bij het onderdeel Competitie tot evt.
ongewenste situaties kan leiden (“Pietje” is verwijderd en weet dus
niet dat hij tijdwaarnemer is / ouders weten niet dat zij aangewezen
zijn om te rijden naar een uitwedstrijd).

Verstrekking gegevens aan derden
HV Niobe verstrekt geen gegevens aan derden.
Uitzonderingen:

Sportlink (NHV)
Mijn Domein (onze websites en mails aan xyz@niobe.eu)
YMLP (mailprogramma)
Gemeente Asten in het kader van de verantwoording van de
ontvangen subsidies
Ministerie van Justitie in het kader van het aanvragen van een VOG
Rabobank in het kader van het incasseren van de contributie.
Uiteraard zal Niobe voldoen aan een officiële vordering tot het
verstrekken van gegevens aan opsporingsinstanties.

Magazine
Nader uit te werken.
Bij foto’s zal het Bestuur altijd vooraf toestemming vragen voor het publiceren (bij leden onder de 16 aan de
wettelijke vertegenwoordiger).
Facebook en Dropbox
Nader uit te werken na advies van onze leden die hier over de juiste kennis beschikken.

Asten, 25 mei 2018
Bestuur HV Niobe
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