Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van de OMNI vereniging DSC, gevestigd in Diepenveen.
Wanneer u lid wordt van onze vereniging, vertrouwt u ons met uw persoonlijke gegevens. In deze
privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, delen,
beschermen en aanpassen.
Toestemming en reikwijdte
Door lid te worden van een afdeling van DSC stemt u in met het verzamelen, gebruiken en
bewaren van uw persoonsgegevens door de afdelingen van DSC en indien van toepassing de
respectievelijke bonden, zoals beschreven in deze Privacyverklaring, dan wel in het
verwerkingsregister waarin per afdeling aanvullende details staan beschreven.
Verzameling persoonsgegevens
De afdelingen van de OMNI vereniging DSC verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens
alleen als u deze zelf verstrekt heeft door het invullen van een inschrijfformulier, analoog of
digitaal via onze website danwel overhandigd aan een bestuurder van de afdeling.
U kunt zich niet inschrijven indien u jonger bent dan 16 jaar. Indien u als minderjarige lid wenst te
worden dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.
De afdelingen van de DSC verzamelen niet meer persoonlijke gegevens van u dan strikt
noodzakelijk.
De te verwerken gegevens per afdeling staan vermeld in het verwerkingsregister, minimaal
opgeslagen gegevens zijn:
voornaam
achternaam
adresgegevens
telefoonnummer(s)
e-mailadres
geboortedatum
geslacht
bankgegevens
Doeleinden gegevensverwerking
De afdelingen van DSC verwerken uw gegevens voor zover dit nodig is voor uw lidmaatschap.
Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: (Voor uitzonderingen en
aanvullingen, zie tevens per afdeling het verwerkingsregister)
- effectueren van uw lidmaatschap;
- om contact met u op te nemen of te onderhouden;
- ter identificatie;
- voor de ledenadministratie;

-

contributieheffing;
voor het verzenden van nieuwsbrieven

Met wie delen wij de gegevens
De afdelingen van de DSC verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit
noodzakelijk is in verband met uw lidmaatschap. Leden van afdelingen welke zijn aangesloten bij
een sportbond worden ook automatisch lid van de desbetreffende sportbond.
Indien er geen noodzaak is om uw gegevens te delen zullen wij daarvoor uw toestemming vragen,
tenzij er een wettelijk verplichting is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Dit kan
bijvoorbeeld wanneer de politie gegevens opvraagt in het kader van een onderzoek. Wij
verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn van gegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar
bewaard indien u geen lid meer bent. (behoudens de geldende wettelijke bewaarplichten, zoals
de fiscale bewaarplicht voor betaalgegevens van zeven jaar). Bondsgegevens blijven staan voor
eventuele reunie doeleinden. Indien hier bezwaar tegen is kan dit bij de secretaries van de
afdeling worden aangegeven.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht een verzoek in te dienen om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij wij op grond
van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen) en
om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk
verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens
De afdelingen van DSC hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens de afdelingen van DSC danwel OMNI van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke
of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik
van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met de OMNI vereniging DSC,
(hoofdbestuur@dscdiepenveen.nl) danwel direct met een bestuurslid van uw afdeling.

Wijziging van het privacy beleid
De OMNI vereniging DSC behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze
Privacyverklaring te wijzigen. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons
Privacyverklaring worden opgenomen.
Deze Privacyverklaring is van kracht sinds 05 september 2019.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of u een verzoek tot inzage
wilt, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u een mail sturen
naar de de secretaris via hoofdbestuur@dscdiepenveen.nl

OMNI vereniging DSC

