Privacyverklaring

Hier vind je de privacy verklaring van H.V.V.. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens
om wordt gegaan die worden verzameld door H.V.V. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in
overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU
2016/679, hierna AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt.

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe
daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen
jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens
en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door
bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

HVV
Je leest op dit moment de privacy verklaring van HVV.HVV is de Hattemer Volleybal Vereniging, die zich richt
op haar leden en het organiseren van volleybalactiviteiten. -Leden kunnen binnen HVV trainen en wedstrijden
spelen. HVV is aangesloten bij de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo). Er zijn situaties waarin jouw
gegevens door HVV verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je
jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt
omtrent het gebruik van jouw gegevens door HVV, neem dan gerust contact op:
info@hvvhattem.nl | Waalstraat 38 | 8052 AE | Hattem | KVK Nr. 40101954
Website: www.hvvhattem.nl
Twitter: @hvvhattem
Facebook: http://www.facebook.com/hattemervolleybalvereniging

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door HVV. Deze worden hieronder toegelicht.
01. Lid kunnen zijn van HVV en de NeVoBo
Het doel is uiteraard uw lidmaatschap bij HVV, waarvoor wij uw contact en persoonlijke gegevens nodig
hebben. Behalve lid van HVV bent u tevens direct lid van de Nederlandse Volleybal Bond, die eveneens
persoonsgegevens nodig heeft.
02 Het versturen van nieuwsbrieven
HVV stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn grotendeels gericht op informatie voorzieningen,
maar bevatten ook advertenties en logo's van onze sponsoren. Je gegevens worden verzameld via het
inschrijfformulier waarop jij je naam en emailadres hebt opgegeven. Daarnaast kan het zijn dat jij je email adres
op een andere wijze aan de ledenadministratie hebt verstrekt.
03. Maken van teamsamenstelling, informeren trainers en coaches
Jouw persoonlijke gegevens zijn nodig om teams samen te kunnen stellen, om trainers te informeren over wie in
hun team zit, om trainers en coaches de mogelijkheid te geven contact met je op te nemen.
04. Contact opnemen
Wanneer jij contact opneemt met iemand van HVV komen jouw contact gegevens terecht bij deze persoon. Deze
contactgegevens worden alleen gebruikt voor de vraag die jij stelt. Te denken valt aan het organiseren van een
oefenwedstrijd, een keer mee willen trainen, het willen organiseren van een activiteit. Jouw gegevens zullen in
dit geval niet worden opgenomen in onze ledenadministratie.
05. Analytics
De website van HVV verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met JouwStats. Deze
gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie
zoals de duur van je website bezoek en de subpagina's die je bezoekt.

Ontvangers
De gegevens die HVV ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. Sportlink, dit is het ledenadministratie en facturatiesysteem waar elke volleybalvereniging aan gebonden is.
Sportlink voldoet aan de AVG eisen. Tot Sportlink heeft uitsluitend de ledenadministratie en de penningmeester
toegang. In Sportlink zijn jouw lidmaatschap gegevens te vinden, zoals jij je hebt aangemeld, maar ook het team
waarin je speelt, je pasfoto, geboortedatum, emailadres, bankrekeningnummer, NeVoBo nummer en adres.
02. Mailbrowser Nieuwsbrieven worden verstuurd vanuit het account van de ledenadministratie. Deze emails
zullen als BCC verstuurd worden, zodat andere leden jouw email adres niet kunnen zien. Jouw email adres is dus
opgenomen in de mailbrowser.
03. HVV zal alleen trainers en coaches, teambegeleiders en aanvoerders benaderen voor sportieve activiteiten
van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
04. Jouw gegevens kunnen op verzoek verstrekt worden aan je trainer en de technische commissie. Zodat zij de
teamsamenstelling kunnen maken, maar je ook kunnen informeren over de trainingen en wedstrijden.
05. Op de website en op facebook wordt alleen je naam gepubliceerd bij de teamfoto en in wedstrijdverslagen.
06. In de Marke zal bij de wedstrijdlaptop een lijst met NeVoBo nummers, namen en telefoonnummers aanwezig
zijn om in nood (ontbreken van spelerskaarten of niet op komen dagen van een scheidsrechter) de benodigde
gegevens te kunnen vinden.
07. Aan bepaalde sponsoren zal HVV alleen uw naam verstrekken zodat u hiermee korting ontvangt bij een
aankoop. HVV zal uw naam en e-mailadres niet beschikbaar stellen aan sponsors van de vereniging zodat zij u
niet kunnen benaderen voor aanbiedingen.
HVV zal in haar nieuwsbrieven wel logo´s en eventuele aanbiedingen van sponsoren opnemen.

Website en cookies
Wij hebben een contract voor onze website met hosting provider Webba. Webba heeft een
verwerkersovereenkomst opgesteld overeenkomstig de AVG.
Wij kunnen op onze website functionele cookies verwerken: uw IP-adres en locatiegegevens worden weliswaar
geregistreerd bij een bezoek aan onze website, echter deze worden door Webba anoniem in onze logfiles
weergegeven vanwege de privacy en zijn voor ons niet zichtbaar. We zien in onze logfiles wel de referrer URL's
en het dataverkeer, pagevieuws enz. We verwerken functionele cookies, om het websitegebruik te kunnen
verbeteren en voor de veiligheid van onze website.
Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst.
U kunt in uw browser instellen dat u geen cookies wenst op te slaan op uw computer. U kunt ook eerder
opgeslagen cookies verwijderen.

Facebook, twitter en instagram
De inhoud van sommige pagina's binnen Twitter, Facebook en Instagram en de website van HVV kan worden
gedeeld via de Sociale media. Bij het delen slaan Facebook, Twitter en instagram cookies op in uw computer,.
Genoemde organisaties kunnen in dit geval persoonsgegevens van u verwerken. Om na te gaan wat deze
organisaties met de gegevens kunnen doen, kunnen de respectievelijke privacy verklaring van Twitter, Facebook
en Instagram worden geraadpleegd. HVV heeft hier geen invloed op en draagt hiervoor geen enkele
verantwoordelijkheid.

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door HVV, maar nooit langer dan nodig is voor jouw
lidmaatschap. Voor het organiseren van een jubileum kunnen je gegevens langer bewaard worden.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres is opgenomen in Sportlink en wordt gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief. Als je
geen lid meer bent van HVV ontvang je ook geen nieuwsbrief meer. Uitgezonderd oud-leden die hier specifiek
om verzoeken. Een verzoek om de Nieuwsbrief naar en ander adres te sturen is mogelijk bij de
ledenadministratie. Uitschrijven voor de Nieuwsbrief is niet mogelijk, aangezien dit de enige communicatie
wijze van de vereniging is om jou op de hoogte te houden van onze vereniging.

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met HVV via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals
bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

Beveiliging
Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door
HVV worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk.
Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beheerd door Webba.

Jouw rechten
01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij HVV vastgelegd en bewaard worden. Dit
doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met HVV. Je krijgt dan een overzicht van
jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door
HVV. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen door een mail te sturen naar de ledenadministratie.
03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij HVV opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere
vereniging, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient HVV al jouw gegevens over te dragen aan de andere
partij.
04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij HVV vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw
gegevens. Hiermee beëindig je dan tevens je lidmaatschap.
05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat HVV niet op de
juiste manier met jouw gegevens omgaat. Uiteraard horen we dit graag zelf eerst, zodat we dit voor je op kunnen
lossen.

Plichten
HVV verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk jouw lidmaatschap van de
vereniging. Denk hierbij aan het geven van teaminformatie, je lidmaatschap bij de NeVoBo, je teamopgave en
deelname aan de competitie en jou op de hoogte houden van de vereniging. Jouw gegevens zullen nooit verkocht
worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor
het lid kunnen zijn van de vereniging. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen
versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan HVV jou niet laten weten wanneer de
trainingen zijn, in welk team je speelt en dergelijke. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met HVV
met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan
zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
HVV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer HVV dit
gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid
van HVV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen?
Neem gerust contact op.

