Privacyverklaring

Atletiek Club Ommen (ACO Van Elderen) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van
de ledenadministratie, maar ook om te voldoen aan de (wettelijke)verplichtingen tegenover de
Atletiekunie en belastingdienst.
De regels van het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat
deze wetgeving wordt nageleefd.

Om welke persoonsgegevens gaat het?
Leden








Roepnaam en Achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer (mobiel- of vast telefoonnummer)
E-mail adres
IBAN
Tenaamstelling bankrekening

Waarom hebben we uw gegevens nodig?
Leden
Externe informatieverstrekking is niet van toepassing, uitgezonderd de koppeling met de
Atletiekunie. Aan de Atletiekunie worden bovenstaande gegevens verstrekt met uitzondering van het
telefoonnummer, “IBAN” en tenaamstelling bankrekening. Ledeninformatie is in principe niet
beschikbaar voor derden. De interne informatieverstrekking is strikt gereguleerd.
Leden hebben het recht om de persoonsgegevens in te zien en te verbeteren. In bepaalde gevallen
kunt u ons daarnaast vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens
te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Om de ledenadministratie goed uit te kunnen voeren hebben we bepaalde persoonsgegevens
uiteraard nodig. Dit geldt echter niet voor alle gegevens die wij van u verwerken. U kunt ons daarom
vragen bepaalde gegevens niet meer te gebruiken.
Welke ledeninformatie is openbaar?
De ledeninformatie is niet te raadplegen via de website van de vereniging en dus niet openbaar.
Ledeninformatie is uitsluitend toegankelijk is voor de ledenadministratie, bestuur en voor leden van
een bepaalde commissie.
Welke rol speelt uzelf?
U kunt zelf bepalen of je uw gegevens op de website mogen tonen, zoals uitslagen bij
baanwedstrijden.

Welke informatie valt binnen cq. buiten de reikwijdte van onze club?
Binnen de reikwijdte:
Alle data die in het verenigingspakket zijn opgenomen (ledenadministratie, website, commissies e.d.
geïntegreerd in één pakket)
Buiten de reikwijdte:
•
•

Gegevens die een clublid zelf elders achterlaat, vallen buiten deze reikwijdte, óók indien deze
gegevens atletiek-gerelateerd zijn. Voorbeeld: Inschrijven.nl
Informatie die je op Facebook, Instagram, What’sApp e.d. plaatst (zelfs als het club-pagina's zijn),

Kortom: alle informatie die buiten de vereniging om door een clublid op internet wordt geplaatst,
valt buiten het privacy-bereik van onze club.

