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S.v. NOAD is wettelijk verplicht haar interne en externe contacten op de hoogte te brengen over
de wijze waarop zij met de persoonsgegevens binnen haar vereniging omgaat. Zij onderschrijft de
onderstaande bepalingen en zal hierover intern en extern bericht doen dan wel in voorkomende
gevallen verantwoording kunnen afleggen.
1. We hebben duidelijk beschreven met welk doel persoonsgegevens binnen onze organisatie
worden bewaard.
De gegevens worden in bestanden bewaard die alleen toegankelijk zijn voor het bestuur.
De NAW gegevens en verjaardagsdatums worden gedeeld met de redactie van Sporty die
deze nodig heeft voor o.a. de verspreiding van Sporty en de rubriek ‘Verjaardagen’. Alle
betrokkenen hebben de mogelijkheid en het recht om zijn/haar gegevens uit de bestanden
van s.v. NOAD te laten verwijderen.
2. We hebben vastgesteld en hierbij vastgelegd wie binnen de organisatie verantwoordelijk zijn
voor de bescherming van persoonsgegevens.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.
3. We hebben het overzicht van alle persoonsgegevens in één bestand opgenomen.
4. Persoonsgegevens, anders dan gemeld op het inschrijvingsformulier zijn niet door s.v. NOAD
vastgelegd.
5. We communiceren helder met betrokken personen over welke persoonsgegevens worden
bewaard. Het is duidelijk via welke kanalen zij worden geïnformeerd.
6. We vragen altijd toestemming aan betrokkenen om persoonsgegevens vast te leggen via het
inschrijﬀormulier. Leden kunnen s.v. NOAD hierop ook aanspreken.
S.v. NOAD benadert alle betrokkenen over dit privacyreglement en het bewaren van
verkregen gegevens via Sporty en als bijlage van het inschrijvingsformulier.
7. We vragen, vanaf de ingangsdatum van dit regelement, altijd toestemming aan betrokkenen om
deze personen te mogen fotograferen en de foto’s te gebruiken voor communicatiedoeleinden
(zoals publicatie op de website, in Sporty of in folders of op posters).
Leden waarvan momenteel een foto op onze website staat kunnen verzoeken deze te
verwijderen.
8. We geven leden de mogelijkheid om hun eigen persoonsgegevens in te willen zien
(inzagerecht).
Leden kunnen dit aanvragen bij de ledenadministrateur.
9. Leden hebben het recht om hun eigen persoonsgegevens te laten wijzigen (correctierecht:
rectificatie en aanvulling).
Leden kunnen dit aanvragen bij de ledenadministrateur.
10. Leden hebben het recht om hun eigen persoonsgegevens te laten verwijderen (recht op
vergetelheid).
Leden kunnen dit aanvragen bij de ledenadministrateur.
11. Leden hebben het recht om een beperking op de verwerking en gebruik van hun eigen
persoonsgegevens te bewerkstelligen (recht op beperking van verwerking).
Leden kunnen dit aanvragen bij de ledenadministrateur.
12. Leden hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun eigen
persoonsgegevens (recht op bezwaar).
Leden kunnen dit aanvragen bij de ledenadministrateur.
14. Gegevens van oud-leden worden uiterlijk twee jaar na het lidmaatschap uit de actieve
ledenadministratie verwijderd (tenzij een oud- lid al eerder heeft aangegeven dat zijn
persoonsgegevens verwijderd dienen te worden uit de actieve ledenadministratie).
15. We hebben een overzicht van de plaatsen waar bestanden met persoonsgegeven worden
bewaard (in fysieke mappen, computer(s) van bestuursleden, m.n. het secretariaat, cloud, ...)
16. Indien we kopieën of back-ups hebben gemaakt met bestanden met persoonsgegevens, is
bekend waar en hoe deze worden bewaard.
17. We hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden persoonsgegevens
kunnen inzien.

18. We hebben een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld binnen onze
organisatie.
19. We hebben een procedure opgesteld voor het melden van datalekken.
20. We hebben een procedure opgesteld over de communicatie met betrokkenen in het geval van
een datalek.
21. De ICT systemen (zoals pc, laptop, tablet) waar we bestanden met persoonsgegevens
bewaren of waarmee we toegang kunnen krijgen tot deze bestanden, zijn afdoende beveiligd
tegen hacken, virussen, malware.
Bij 18 t/m 21: Binnen het bestuur van de vereniging hebben de ledenadministrateur en de
penningmeester toegang om persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. De vereniging
heeft het ledenbestand en andere bestanden tegen toegang door derden op een gangbare
en afdoende manier (met de gebruikelijke beveiligingssoftware zoals Norton, McAfee of
andere beveiligingsprogrammatuur) afgeschermd. Alle relevante data worden bewaard op
PC’s van het bestuur en het is bekend wie welke gegevens bewaart. De penningmeester
van de vereniging is tevens de functionaris die belast is met de gegevensbescherming. Bij
vertrek van leden uit het bestuur zullen alle bestanden aan andere resp. nieuwe
bestuursleden worden overgedragen. Dat geldt in elk geval voor privacygevoelige
informatie. Mocht er toch onverhoopt sprake zijn van datalekken, dan zullen betrokken
interne en externe contacten hiervan onverwijld op de hoogte worden gebracht.
22. We hebben een (deze) privacyverklaring geplaatst op onze website waarin beschreven staat
dat er persoonsgegevens verzameld worden (indien van toepassing) en wat er met de data
gedaan wordt.

