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PRIVACY VERKLARING
Hieronder is de privacy verklaring opgenomen van Hockeyvereniging ’t Spandersbosch. Zij is vastgesteld door
het Bestuur van ‘t Spandersbosch. Deze privacy verklaring geldt in aanvulling op de statuten, het huishoudelijk
reglement en de huisregels en kan regelmatig door het bestuur verder geactualiseerd worden.
1. Algemeen
‘t Spandersbosch neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden
alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw
gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens
’t Spandersbosch maakt gebruik van enkele andere organisaties (KNHB, I Conneqt en Ledenadministratie
Systeem Almere LISA) om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan
teamopgaves bij de KNHB. Spelers- coaches-, scheidsrechters-, en team-gegevens aan LISA. En mailadressen
t.b.v. verspreiding van de nieuwsbrief aan I Conneqt.
‘t Spandersbosch blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze
organisaties uw gegevens voor gerechtvaardigd belang volgens de eisen van de AVG verwerken.
3. ‘t Spandersbosch kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse. Gegevens worden
ook verzameld via het aanmeldfomulier waarop nieuwe leden worden aangemeld, c.q. zich aanmelden.
4. Gebruik van informatie
Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:
• voor onze ledenadministratie.
• voor teamadministratie en teamsamenstellingen t.b.v. KNHB-evenementen.
• voor verzending mails met clubnieuws.
• voor verzending van nieuwsbrieven
• gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is.
5. Doorsturen van informatie
’t Spandersbosch deelt met slechts drie partijen een beperkte hoeveelheid informatie:
• I Conneqt, faciliteert en verzendt nieuwsbrief: alleen emailadressen.
• KNHB: spelersnamen en geboortedata.
• LISA: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse.
’t Spandersbosch voorziet geen enkele andere partij van hierboven genoemde gegevens.
6. Cookie gebruik
Zie onderaan deze pagina.
7. Beveiliging
‘t Spandersbosch neemt, samen met LISA passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Spandersbosch maakt
gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen.
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Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door ’t Spandersbosch en LISA verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met info@spandersbosch.nl
Alle medewerkers van ’t Spandersbosch hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw
persoonsgegevens.
8. Hyperlinks
De website, nieuwsbrieven of e-mails van ’t Spandersbosch kunnen links naar andere websites opnemen. ’t
Spandersbosch kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de
website van ’t Spandersbosch verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming
van uw privacy. Wees u zich hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed
door.
9. Opslag van gegevens
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de
verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt. Uitgangspunt voor bewaren gegevens: twee
jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaartermijn (bewaarplicht van zeven jaar –
voor zover relevant).
10. Rechten van betrokkene
Als lid heeft u rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:
• recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden
en met welk doel.
• U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
enkele zaken ook zelf wijzigen door met uw eigen inlogcode in te loggen op de Spandersboschwebsite. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn gebruikt kunt u contact opnemen via
info@spandersbosch.nl
Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de
gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor de club en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet
bewaard dienen te blijven.
11. Beeldmateriaal
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal gemaakt tijdens trainingen en/of
wedstrijden voor sporttechnische doeleinden, zoals wedstrijd- of trainings-analyses. De club plaatst geen foto’s
in het ledensysteem. Die mogelijkheid laat de club aan de leden individueel. Zij dragen daarvoor zelf de
verantwoordelijkheid.
Het kan voorkomen dat leden of ouders foto’s maken tijdens club-activiteiten. De club heeft daar geen invloed
op. Wij vragen onze ouders, leden en medewerkers terughoudend en zorgvuldig te zijn bij het plaatsen van
foto’s en video’s op internet.
Als club plaatsen en gebruiken wij slechts foto’s als daar een gerechtvaardigd belang aan hangt.
12. Vragen over privacy
’t Spandersbosch heeft een AVG Functionaris aangesteld. Deze houdt toezicht op de toepassing en naleving
van de AVG. Bij vragen kunt u contact opnemen via privacy@spandersbosch.nl
13. Wijzigingen
Deze Privacy-verklaring ‘t Spandersbosch kan gewijzigd worden. Als dat gebeurt melden we dit op de website.
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