Privacyprotocol Houdt U Fit
HUF
Houdt U Fit (HUF) is een stcctng met als doel personen de gelegenceid te geven om regelmatg te
sporten. Het bestuur van HUF is verantwoordelijk voor de organisate van de sportactviteiten. Het
sporten bij HUF gebeurt onder leiding van meerdere trainers. Iemand is lid van HUF als cij/zij zicc als
lid ceef aangemeld en contribute betaalt.

Privacyprotocol
Het bestuur van HUF is verantwoordelijk voor de manier waarop met persoonsgegevens wordt
omgegaan. HUF wil dit zorgvuldig doen, in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbesccerming (AVG). HUF zal daarom in ieder geval:
persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met cet doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en cet type persoonsgegevens zijn cieronder besccreven;
● passende teccniscce en organisatoriscce maatregelen nemen zodat de beveiliging van
persoonsgegevens gewaarborgd is;
● de leden informeren over cun reccten omtrent cun persoonsgegevens.
●

In dit Privacyprotocol informeert cet bestuur caar leden over coe er wordt omgegaan met
persoonsgegevens. Als er na cet doorlezen van dit document nog vragen zijn, neem dan contact op
met cet bestuur via info@cuf-nijmegen.nl.

Voor welk doel verwerkt HUF persoonsgegevens?
Het begrip verwerken is in de AVG erg ruim en sccaart alle candelingen onder zicc, van cet
verzamelen van gegevens tot en met cet vernietgen van gegevens.
Volgens art. 4 lid 2 van de AVG is cet verwerken van persoonsgegevens: elke bewerking of
elk geceel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geceel van
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatseerde procedures, zoals cet
verzamelen, vastleggen, ordenen etc.
HUF gebruikt persoonsgegevens van leden voor de volgende doelen:
administrateve- en beleidsmatge doelen;
● communicate over trainingen, evenementen en andere zaken van HUF.
●

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeenkomst d.m.v. ondertekening van cet
macctgingsformulier van HUF. Het macctgingsformulier wordt verstrekt nadat de betrefende
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persoon zicc bij HUF ceef aangemeld. Aanmelding vindt plaats door cet invullen van cet
aanmeldformulier op de website.

Welke persoonsgegevens?
De AVG maakt een onderscceid tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens.

Gewone persoonsgegevens
Ten becoeve van de aanmelding vraagt HUF de volgende gegevens:
voornaam;
● tussenvoegsel;
● accternaam;
●

roepnaam;
● adres;
● postcode;
● woonplaats;
●

geboortedatum;
● telefoonnummer;
● e-mailadres.
●

In cet macctgingsformulier wordt daarnaast, ten becoeve van de contributebetaling, nog gevraagd
naar cet rekeningnummer. Bij de verwerking van de persoonsgegevens in de ledenadministrate (zie
cierna) worden ook de aanmelddatum en cet geslacct geregistreerd.

Bijzondere persoonsgegevens
Voor de communicate over evenementen die door HUF worden georganiseerd, ceef HUF een
website (cttps://cuf-nijmegen.nl). Daarnaast wordt op zaterdagocctend na de training op een
beeldsccerm bekendceid gegeven aan evenementen en wordt er periodiek een nieuwsbrief onder
de leden verspreid. Bij cet verslag van evenementen van HUF worden veelal foto’s geplaatst. Foto’s
zijn bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat HUF om met gegevens?
De ledenadministrate
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een ledenadministratesysteem dat beceerd wordt door
een daartoe door cet bestuur aangewezen persoon. De beceerder van cet
ledenadministratesysteem gebruikt dit systeem voor de contributebetalingen. Becalve de
beceerder kunnen ook bestuursleden, na een verzoek ciertoe aan de beceerder, gebruik maken van
informate van de ledenadministrate. Bestuursleden gebruiken deze informate voor beleidsmatge
doeleinden; cet gaat om informate over bijvoorbeeld de samenstelling van cet ledenbestand qua
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leefijd, geslacct en duur lidmaatsccap.
Het ledenadministratesysteem bevindt zicc op een stand alone pc en is beveiligd met een inlogcode
die alleen bij de beceerder en bij een bestuurslid bekend is. Van de ledenadministrate wordt
regelmatg een back-up gemaakt op een externe carde sccijf.
Het bestuur van HUF ceef met de beceerder een verwerkingsovereenkomst afgesloten over de
opslag en cet gebruik van de gegevens.
De ledenadministrate wordt op basis van informate van de trainers (zie cierna) periodiek
geactualiseerd.

E-mailbericcten
Na de aanmelding worden naam, adresgegevens en e-mail van nieuwe leden doorgegeven aan de
trainer van de trainingsgroep waarbij cet betrefende lid is ingedeeld. Bericcten die bestemd zijn
voor de leden worden uitsluitend via de trainers aan de leden van de betrefende trainingsgroep
doorgegeven. De trainers zorgen voor cet up-to-date couden van emailadressen en
telefoonnummers van de leden van cun trainingsgroep.

Foto’s en website
Mocct een lid bezwaar cebben tegen cet gebruik van beeldmateriaal waarop cij / zij cerkenbaar
voorkomt, dan kan dit gemeld worden bij cet bestuur (info@cuf-nijmegen.nl). HUF zal dan geen
foto’s plaatsen waarop cet betrefende lid cerkenbaar is.
De website van de HUF maakt gebruik van functonele en analytscce cookies. Functonele cookies
zijn nodig voor cet functoneren van de website; analytscce cookies worden gebruikt om inzicct te
krijgen in bezoekersaantallen e.d. Functonele en analytscce cookies van de HUF-website geven geen
informate waarmee personen cerkenbaar zouden kunnen zijn. IP-adressen zijn geanonimiseerd. De
HUF-website maakt geen gebruik van tracking cookies; dit zijn cookies die cet individuele gedrag van
een bezoeker tracken en waarmee een profel van de bezoeker kan worden gemaakt.
HUF ceef met cet costngbedrijf van de website een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Bewaren van gegevens
HUF bewaart persoonsgegevens gedurende de looptjd van cet lidmaatsccap en tot 2 jaar na
beëindiging. Daarna worden alleen nog gegevens bewaard die niet tot personen te cerleiden zijn.
Het gaat om datum van insccrijving, datum van uitsccrijving, geboortejaar en geslacct.

Verstrekking aan derden
HUF verstrekt geen gegevens aan derden. Mocct er zicc tocc een situate voordoen waarbij er om
cet delen van persoonsgegevens met derden wordt gevraagd dan zal dit alleen gebeuren als cet
betrefende lid ciervoor sccrifelijk toestemming geef. ccrifelijke toestemming wordt niet
gevraagd als cet om een wettelijke verplicctng gaat, bijvoorbeeld een verzoek van de polite.

Rechten van leden
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Leden cebben recct op inzage, rectfcate en verwijdering van de persoonsgegevens welke HUF van
cen ceef ontvangen. Tevens kan een lid bezwaar maken tegen de verwerking van zijn / caar
persoonsgegevens (of een deel ciervan) door de ledenadministrate.

Klachten
Mocct een lid een klacct cebben over de verwerking van zijn / caar persoonsgegevens dan
verzoeken wij cierover contact op te nemen met cet bestuur. Leden cebben ook altjd cet recct een
klacct in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezicctcoudende autoriteit op cet
gebied van privacybesccerming.

Vragen
Als er naar aanleiding van dit privacyprotocol nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op
met cet HUF-bestuur via info@cuf-nijmegen.nl
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