Privacy Statement Hockeyclub Hilvarenbeek

Als Hockeyclub Hilvarenbeek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens van onze leden, vrijwilligers, trainers/coaches en sponsoren. Wij
hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy
Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij hier als
vereniging mee omgaan.
Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens. Hockeyclub Hilvarenbeek houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven
achter in dit Privacy Statement;
• De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van je persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van je rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen
wijzen en deze respecteren.
Heb je hier vragen over? Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens
wijzigen of verwijderen uit onze ledenadministratie? Geen probleem. Laat het ons
weten via ledenadministratie@hilverhockey.nl.
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Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Wat

Waarom

Voorletters, voornaam
en achternaam
Adres en woonplaats

Op het veld heb je bij ons een rugnummer, maar
daarbuiten spreken we je graag aan met je eigen naam.
Onze leden komen van heinde en ver en vaak ook nog met
meerdere personen uit een zelfde familie. Voor een goede
ledenadministratie zijn we daarom afhankelijk van je
adresgegevens.
Onze jeugdleden spelen liever niet bij de veteranen en de
jongens niet bij de meisjes. Voor een juiste teamindeling
vragen we deze extra persoonsgegevens.
We communiceren met enige regelmaat met onze leden,
ouders, vrijwilligers en sponsoren over ontwikkelingen
binnen de vereniging. Daarnaast is hockey niet geheel
zonder gevaren. Juiste contactgegevens zijn essentieel in
geval van nood.
Ook lidmaatschap kent zijn prijs. Voor het innen van onze
contributie hebben wij je bankgegevens nodig. Je machtigt
onze penningmeester om de contributie automatisch te
incasseren. De contributie wordt in twee gelijke delen
(najaar en voorjaar) geind.
De vereniging werkt nauw samen met de KNHB. Hiervoor
registreren wij bijvoorbeeld je lidnummer of
scheidsrechternummer.

Geslacht en
geboortedatum
Telefoonnummers en
e-mailadressen

Bankgegevens

Overige informatie

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?
Waarvoor
Administratieve
doeleinden

Communicatie

Clubhistorie

Waarom
Onze ledenadministratie klopt als een bus. Hiervoor zijn we
natuurlijk wel afhankelijk van juiste persoonsgegevens. We
maken ook gebruik van derde partijen voor:
• Het verzorgen van de internetomgeving van de
ledenadministratie;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
En verder is het belangrijk om vast te leggen wie welke
taak binnen de vereniging uitvoert, zodat je weet bij wie je
kunt aankloppen.
Wij willen je op de hoogte houden van relevante hockey
gerelateerde zaken binnen de club en nodigen je graag uit
voor evenementen, informatie-avonden en algemene
ledenvergadering.
Als vereniging zijn we trots op onze historie die teruggaat
tot 1979. Het jaar van oprichting. Ook als je niet meer
verbonden bent aan Hockeyclub Hilvarenbeek bewaren we
je persoonsgegevens voor historische doelen. Wil je
gegevens verwijderen? Laat het ons weten via
ledenadministratie@hilverhockey.nl.
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Preventieve doeleinden Het liefst vertrouwen we je op je blauwe ogen. Maar zelfs
bij een hockeyvereniging is dat niet slim. Wij geven nooit
persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we
geen duidelijke afspraken hebben gemaakt, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is.
Beeld en geluid
Tijdens de trainingen, wedstrijden en activiteiten op onze club worden soms foto’s
genomen en filmpjes gemaakt van acties en sfeerbeelden waarop leden van
Hockeyclub Hilvarenbeek, leden van andere verenigingen of bezoekers staan
afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website of social media worden gebruikt.
Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via info@hilverhockey.nl kenbaar
worden gemaakt. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.
Hockeyclub Hilvarenbeek heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen ten
aanzien van algemene actiebeelden of algemene sfeerbeelden waarop betrokkene
niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is
geposeerd.
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