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Privacybeleid
Privacy Statement SC Dynamo Versie 1 oktober 2019
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.
Doel AVG: De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen
en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens. In dit privacy
statement wordt inzage gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door SC Dynamo. In 15 stappen wordt u meegenomen in het proces.
1. Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer
(een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je
voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens
hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien
als persoonsgegevens.
2. Van wie verwerkt SC Dynamo persoonsgegevens?
Het begrip verwerken is erg ruim en schaart alle handelingen onder zich van het
verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen ervan. Wij verwerken
persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen
krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• Leden en vrijwilligers van de bij ons aangesloten organisatieonderdelen (handbal,
voetbal, commissies etc.)
• Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij onze vereniging of ooit een
lidmaatschap hebben gehad (aspirant-, ex en ere-leden)
• Mensen die aan onze vereniging / organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee
hebben, willen krijgen of hebben gehad (sponsors en vrijwilligers)
3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle organisatieonderdelen van SC Dynamo verwerken persoonsgegevens in sportlink, de
administratieve applicatie van onze vereniging en de daaraan gerelateerde applicaties.
De organisatie(s) waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je
persoonsgegevens. Zelf kun je dit ook inzien, nadat je bent geregistreerd in voetbal.nl.
en handbal.nl. Zo zal in geval van een jeugdlid de vereniging waarvan hij of zij lid wordt,
zorg moeten dragen voor de juiste registratie in sportlink.
4. 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
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persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen etc.
5. Waarvoor verwerkt SC Dynamo persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van een verenging of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een
andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp
van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je
verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als
vrijwilliger. Als je eenmaal lid of relatie van SC Dynamo bent, dan willen we je goed van
dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te
onderhouden en je te informeren over club gerelateerde zaken zoals de ondersteuning
van administratieve processen rondom inning contributie, indeling teams, indelen van
vrijwilligerstaken enzovoorts.

6. Verwerkt SC Dynamo ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid,
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken
alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw
toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens
alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan de
optie gezondheidsformulier dat SC Dynamo in sportlink kan aanmaken ten behoeve van
een evenement.

7. Hoe gaat SC Dynamo met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor
normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Dit houdt
in dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en voor
wie het noodzakelijk is uw gegevens in te zien.
8. Wijziging van persoonsgegevens.
Ieder lid is verantwoordelijk voor de actuele N.A.W. gegevens. Je kunt uiteraard zelf je
persoonsgegevens aanpassen. Door met je account in te loggen bij voetbal.nl en
handbal.nl kun je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap bij SC Dynamo terug
vinden en bewerken.
9. Uitwisseling van persoonsgegevens binnen SC Dynamo.
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk
verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe
verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement (sluitingsdag
of jubileum activiteiten) en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie
worden opgehaald. SC Dynamo kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe
partijen.
10. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving
bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te
kunnen blijven genereren. Dit is uiterlijk 3 jaar.
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11. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is SC Dynamo gebonden aan de Europese
privacy wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
12.Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SC Dynamo
kun je ook altijd contact opnemen via de website met het secretariaat-algemeen.
13.Wijzigingen privacy beleid.
SC Dynamo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy
beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor het gebruik van sportlink te
raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacy beleid zelf
opslaan of raadplegen via voetbal.nl / handbal.nl.
14. Datalekken
SC Dynamo zal zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 72 uur na de eerste
ontdekking) leden informeren over alle inbreuken op de beveiliging alsmede andere
incidenten die op grond van de wetgeving moeten worden gemeld, tenzij het lek geen
risico`s inhoudt voor de rechten van de betrokkenen.

15.

Meer over de AVG leest u op:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/algemene-informatie-avg
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