Privacybeleid SKC Studentenvolleybal Leiden
Voor het laatst herzien op 08-06-2018
SKC Studentenvolleybal Leiden registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar leden en contactgegevens
van sponsoren, geïnteresseerden en reünisten. Het bestuur van SKC (“het bestuur”) hecht veel waarde aan de
bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie
geven hoe en met welk doel SKC deze (persoons)gegevens verwerkt.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
SKC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij:
Wij jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Wij vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
jouw persoonsgegevens;
Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als SKC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen
van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan
dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
SKC verzamelt alleen persoonsgegevens met jouw toestemming. De gegevens die wij verzamelen en
verwerken, geef je zelf middels het invullen van het inschrijfformulier door. Het betreft de volgende gegevens:
Voornaam;
Voorletter;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Adres (straatnaam, huisnummer en toevoeging, postcode en stad);
Mobiele telefoonnummer;
Rekeningnummer (IBAN);
E-mailadres;
Voorkeurstaal e-mails;
Nevobo code en scheidsrechters licentie;
Toestemming verwerking persoonsgegevens in Almanak;
Pasfoto;
Informatie over eerdere volleybalclubs en volleybalervaring.
De persoonsgegevens van leden worden door SKC verwerkt in het boekhoudings- en
ledenadministratiesysteem Conscribo. Het bestuur, de KasCo, de TC, de AlmanakCie en de penningmeesters
van lopende commissies kunnen (een deel van) deze gegevens inzien. Daarnaast zijn de gegevens ook
beschikbaar op de Google Drive van het bestuur, de TC en de AlmanakCie.

Commissieleden kunnen middels online inschrijfformulieren andere leden vragen persoonsgegevens door te
geven die nodig zijn voor het organiseren van activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt en opgeslagen op
de Google Drive van de desbetreffende commissie en die van het bestuur.
Wij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
E-mailadres voor het aanmaken van maillijsten via de back-end van de website en het versturen van
mailtjes die nodig zijn voor mededelingen en communicatie omtrent verenigingsactiviteiten;
Financiële gegevens voor het incasseren van onder andere contributie en deelnemersgeld van
deelgenomen verenigingsactiviteiten. Debiteuren worden geregistreerd;
Telefoonnummer voor het aanmaken van WhatsApp-groepen voor mededelingen en de communicatie
omtrent verenigingsactiviteiten;
Naam en e-mailadres voor het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief via de back-end van de
website;
Naam en e-mailadres voor het aanmaken van een account op de website (www.skcvolleybal.nl);
Geboortedatum om te controleren op de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie (>18
jaar) en om je verjaardag op de website te zetten;
Naam, Nevobo code, pasfoto en scheidsrechters licentie voor de benodigde administratie in Sportlink
en Nevobo;
Informatie over eerdere volleybalclubs en volleybalervaring voor het maken van de teamindelingen;
NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en je zelf-ingestuurde foto of
Facebook-profielfoto voor het samenstellen van het smoelenboek in de almanak. Deze almanak wordt
gedeeld met leden, sponsoren en eventueel zusterverenigingen. Voor het publiceren van je gegevens
in de almanak geef je zelf toestemming op je inschrijfformulier.
Je persoonsgegevens zullen alleen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar worden bewaard.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens van leden
SKC verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens bij aanmelding voor activiteiten waarvoor deze
noodzakelijk zijn:

-

Gegevens over je gezondheid zoals allergieën welke relevant zijn over de activiteit.

Het bestuur verzamelt en verwerkt deze bijzondere persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-

Het rekening houden met dieetwensen, allergieën en andere gezondheidsklachten van deelnemers
tijdens verenigingsactiviteiten.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden of reünisten
SKC verwerkt de volgende persoonsgegevens van geïnteresseerden of reünisten om contact te kunnen houden
en informatie te kunnen sturen via o.a. de AM. De geïnteresseerden of reünisten gaan akkoord met het
verwerken van hun gegevens door het invullen van het desbetreffende Google Form.
De volgende gegevens kunnen gevraagd worden:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Geslacht*;
Geboortedatum*;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Voorkeurs taal e-mails*;

-

Informatie over voormalig lidmaatschap bij SKC;
Informatie over eerdere volleybalclubs en volleybalervaring*.

De gegevens kunnen alleen in worden gezien door het bestuur (reünisten en geïnteresseerden) en de TC
(geïnteresseerden).
SKC verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
E-mailadres voor het versturen van de benodigde informatie en het onderhouden van contact;
Informatie over eerdere volleybalclubs en volleybalervaring wordt gevraagd om iemand in de juiste
trainingsgroep en in het juiste team te plaatsen.
Je persoonsgegevens worden door SKC opgeslagen gedurende de periode dat men gezien wordt als een reünist
en/of geïnteresseerde.
*Wordt alleen gevraagd aan geïnteresseerden.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren
Indien een bedrijf of instelling een sponsorcontract afsluit met SKC Studentenvolleybal Leiden worden diens
contact- en bankgegevens verzameld en verwerkt door het bestuur. Deze gegevens worden verzameld met het
doel de gesloten overeenkomsten uit te voeren.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
Het verzorgen van de (financiële) administratie (Conscribo en het Universitair Sport Centrum Leiden);
Het verzorgen van deelname aan de Nevobo Competitie (Nevobo en Sportlink).
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens
niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen
wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
SKC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan
wel op grond van de wet is vereist. Dit houdt in dat wij de gegevens van iedereen die lid af wordt, zowel leden
als reünisten (als van geïnteresseerden die geen lid worden), verwijderen bij het verwerken van de
uitschrijving. Het verwerken van de uitschrijving gebeurt uiterlijk binnen 3 maanden na de uiterlijke

uitschrijfdatum (31 mei). Hierbij geldt een uitzondering voor de financiële gegevens waar een wettelijke
bewaartermijn van zeven jaar op staat en gegevens die noodzakelijk zijn voor het controleren van een
uitschrijving wanneer hier onduidelijkheid over bestaat.
De gegevens van de (online) inschrijfformulieren voor activiteiten van SKC worden binnen één jaar na de
betreffende activiteit verwijderd. De gegevens worden tijdens deze periode bewaard voor de financiële
afwerking van de activiteiten en andere financiële doeleinden.
Bijzondere gegevens worden direct na beëindiging van het lidmaatschap verwijderd of wanneer iemand
verzoekt deze gegevens te verwijderen.

Recht op inzage, wijziging of verwijdering
Je hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen
hebben. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je
persoonsgegevens sturen naar bestuur@skcvolleybal.nl met in de titel ‘Persoonsgegevens’. We proberen hier
zo snel mogelijk op te reageren. Wanneer je de gegeven toestemming om de Algemene Mail te ontvangen wilt
intrekken, kan dat door je af te melden via de afmeldlink onderaan de Algemene Mail.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Afbeeldingsvoorwaarden
Tijdens activiteiten van SKC kunnen foto’s van jou worden gemaakt. Hieronder beschrijven wij hoe wij hiermee
omgaan.
Website
Foto’s die worden gemaakt tijdens activiteiten worden via Google Plus (Google Collecties) geüpload. De
inloggegevens van de G-mail accounts zijn bij zo min mogelijk SKC’ers bekend. De zichtbaarheid van de Google
Collecties zullen tevens op ‘Alleen mij’ worden gezet.
De foto’s worden via Google Plus op de website van SKC geüpload. Deze foto’s zijn alleen zichtbaar voor
mensen met een account voor de SKC website. Alleen leden hebben recht op één account. Op deze manier zijn
de afbeeldingen van activiteiten dus niet openbaar toegankelijk, maar alleen voor leden van SKC. Hierbij geldt
een uitzondering voor de foto’s die gebruikt worden bij de artikelen op de SKC website.
De foto’s worden gefilterd op representativiteit voordat ze op de website worden geplaatst. Wanneer je
bezwaar hebt tegen het plaatsen van een foto op de website, kun je dat per e-mail aangeven bij het bestuur.
(Sociale) Media
Foto’s en filmpjes kunnen daarnaast gebruikt worden op de sociale mediakanalen van SKC. Ook kunnen foto’s
geplaatst worden in het verenigingsblad (Touché) en in de almanak. Op de (sociale) media worden naast
sfeerfoto’s ook persoonlijke foto’s geplaatst, al dan niet met vermelding van een naam. De sociale
mediakanalen zijn openbaar toegankelijk, in tegenstelling tot de foto’s in de almanak en verenigingsblad. Het
bestuur of commissies kunnen foto’s en filmpjes plaatsen op (sociale) media tenzij er bezwaren zijn
aangegeven door het desbetreffende lid. Bezwaren kunnen in het geval van sociale media ook nog na de

plaatsing worden doorgegeven. De foto’s zullen hierna verwijderd worden. Voor het plaatsen van foto’s op
flyers, posters en folders wordt van tevoren toestemming gevraagd aan de desbetreffende leden.

Beveiliging
SKC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht
je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met het bestuur.

Wijzigingen
SKC behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Indien deze zodanig wordt
aangepast dat het invloed heeft op de daadwerkelijke gegevensverwerking, zullen wij je op de hoogte stellen
via een e-mail en een bericht in de Algemene Mail.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
SKC Studentenvolleybal Leiden
Einsteinweg 6
2333 CC
Leiden
Bestuur@skcvolleybal.nl

