ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSB ESCHERMING
Een belangrijk item is de wet op de privacy, de zgn. Algemene Verordening Gegevensbescherming,
ofwel de AVG. Deze wet is op 25 mei j.l. ingegaan. Als club hebben wij daar ook mee te maken. Wij
moeten aangeven hoe wij als stichting omgaan met de gegevens van onze leden, deelnemers en
vrijwilligers. Ook over foto’s, die worden gemaakt tijdens onze activiteiten en tijdens de
evenementen (carnaval, cabriotour, kermis en sinterklaas), moeten gedragsregels worden opgesteld.
Hieronder de belangrijke regels :
-

-

-

-

-

Wij verstrekken geen persoonsgegevens van onze leden, deelnemers en vrijwilligers aan
derden; ook niet voor commerciële doeleinden.
Foto’s, die worden gemaakt van onze leden, deelnemers en vrijwilligers, worden op onze
website geplaatst. Het bewaren van de foto’s wordt gedaan door onze webbeheerder. Deze
foto’s worden niet aan derden verstrekt. Hierop wordt alleen een uitzondering gemaakt als
er een foto nodig is voor a):publicatie bij een sponsoractie, b); folders, en c): presentaties van
onze stichting. Bij twijfel zullen wij toestemming vragen aan onze deelnemers en onze
vrijwilligers. Bij foto’s van minderjarige kinderen is te allen tijde schriftelijke toestemming
nodig van de ouders of verzorgers.
Financiële gegevens van onze leden worden beheerd door onze penningmeester. Inzage in
deze gegevens hebben alleen de bestuursleden van onze stichting. Deze gegevens worden
niet aan derden verstrekt.
In verband met het aanvragen van subsidies bij gemeenten, het aanhouden van onze bankrekening, en het verzorgen van onze financiële en contributieadministratie door onze
accountant, zijn bij deze instellingen beperkt persoonsgegevens van onze leden bekend. Zij
zijn door hun gedragsregels al gehouden om van deze gegevens een strikt vertrouwelijk
gebruik te maken. Zij mogen deze gegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
Wij zullen erop toezien dat de genoemde partijen zich houden aan hun gedragsregels.
Alle gegevens, zowel de persoonsgegevens als de financiële gegevens van onze leden blijven
voor onbepaalde tijd bewaard. De gegevens worden niet automatisch na 5, 10 of 25 jaar
vernietigd. Het archief, zowel digitaal als fysiek, wordt bewaard door de penningmeester. Hij
zorgt ervoor dat derden, behalve bestuursleden, geen toegang hebben/krijgen tot de
bewaarde informatie.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om de regels aan te passen als daar aanleiding voor
is. De aanpassingen worden via de website bekend gemaakt.
Bij vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen het secretariaat van onze
Stichting. De gegevens staan vermeld op onze website www.sasv.nl

