Betreft: Privacy Wetgeving 2018
Aan alle leden van MVC’19 en/of ouder(s) of verzorger(s) van een lid van MVC’19,
MVC’19 dient te voldoen aan de nieuwe AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) richtlijnen die per 25 mei 2018 zijn ingegaan.
Aan de hand van een stappenplan van de Stichting AVG voor verenigingen, hebben wij de
procedures doorlopen. Hoewel er nog een aantal akties lopen, zijn wij goed op weg. Wij
willen u graag laten weten hoe wij om gaan met uw NAW-gegevens.
Wij verzamelen gegevens van onze leden. De belangrijkste gegevens zijn: NAW- gegevens,
pasfoto, mailadres en bankrekeningnummer. Er is een verwerkingsregister beschikbaar,
waarin deze informatie verder wordt uitgewerkt. Ook worden er foto’s tijdens
sportevenementen gemaakt en op de website van MVC’19 of social media zoals Facebook
en Twitter geplaatst. Tevens wordt er van elk team een teamfoto op de site geplaatst. Alle
foto’s en berichten hebben direct te maken met de voetbalsport en de doelstelling van
MVC’19. En separaat fotoprotocol zal op korte termijn onderdeel worden van onze privacy
policy.
Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld? MVC’19 maakt
gebruik van een digitale ledenadministratie (Sportlink). Sportlink is een tool die door de
KNVB ter beschikking wordt gesteld en waar zowel MVC’19 als de KNVB inzicht in hebben.
Voor het innen van contributie en boetes maken wij gebruik van Clubcollect. Met de partijen
waarvoor dit nodig is, is een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat uw privacy is
gewaarborgd. MVC’19 deelt dus geen gegevens met overige derden.
Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.
Verdere informatie hierover kunt u teruglezen in onze privacyverklaring, die je op de website
van MVC’19 terug kunt vinden.
Wij hebben hebben ons uiterste best gedaan om de voorgeschreven stappen volledig te
doorlopen. Enkele aktiepuntjes staan nog open. Van de stichting AVG voor verenigingen
hebben wij een verklaring ontvangen. Hierbij vinden we het belangrijk te vermelden dat deze
verklaring aangeeft dat we de stappen hebben doorlopen, maar geen garantie geeft dat we
100% AVG compliant zijn.
Wij zullen de komende periode het privacy beleid verder uitwerken en jullie daarover
informeren. Mochten er vragen zijn, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via
secretariaat@mvc19.nl.
Link: Privacy-policy
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