Privacyverklaring Mixed Hockey Club Eelde (HCE)

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website of app, telefonisch contact met
ons opneemt en/of je bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij jouw
persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hierbij houden wij ons aan
de geldende wet en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In
deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.
Persoonsgegevens
Ieder gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon is een
persoonsgegeven. Het kan gaan om bijvoorbeeld je naam, contactgegevens, een e-mailadres,
locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc. Onder de verwerking van
persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens verstaan.
Verwerkingsverantwoordelijke
HCE is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat HCE de
doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat HCE verantwoordelijk is voor de
naleving van de relevante privacy regelgeving.
Gebruik
HCE verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor
noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door HCE:

·

om contact met je te kunnen opnemen;

·

om jou informatie te sturen;

·

voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten;

·

voor het informeren en adviseren;

·

voor het doen van aanbiedingen;

·

voor het afhandelen van klachten;

·

voor het uitvoeren van tuchtrechtelijke zaken;

·

om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren.

Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer en om je te informeren over onze
activiteiten. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van HCE, dan heb je altijd de gelegenheid
om je hiervoor uit te schrijven.

Verwerkingsgrondslag
Op grond van de AVG, mag HCE alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een in de AVG
opgenomen wettelijke grondslag geldt. HCE hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking
van persoonsgegevens:

A. Verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;
B. Noodzakelijk voor de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
C. Noodzakelijk om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale
verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende weten regelgeving);
D. Noodzakelijk voor de verwezenlijking van de gerechtvaardigde belangen van HCE, waarbij HCE
erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in geval van:
•het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan;
•Het inplannen, coördineren en administreren van trainingen, wedstrijden en wedstrijduitslagen;
•het verzorgen en verbeteren van onze website;
• het informeren en adviseren van de leden en vrijwilligers.

Bewaartermijn
HCE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke
regelgeving vereist.

Verkrijging
Wij verwerken enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt bijvoorbeeld om je als lid
van HCE aan te melden. Ook verwerken wij persoonsgegevens die wij van andere partijen ontvangen
zoals de KNHB en andere hockeyclubs in het kader van de competitie of toernooien. Daarnaast

verkrijgen en verwerken wij persoonsgegevens die wij op andere wijze verkrijgen bijvoorbeeld
wanneer verslagen of fotoreportages van wedstrijden of evenementen bij HCE worden gemaakt.

Delen van persoonsgegevens
In beginsel delen wij jouw persoonsgegevens alleen met de KNHB en andere hockeyclubs in het
kader van competities en toernooien. Het komt daarnaast voor dat HCE voor de uitvoering van haar
werkzaamheden gebruik maakt van derden die voor HCE persoonsgegevens verwerken. Als dat het
geval is, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens afdoende worden
beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Je persoonsgegevens worden
in geen geval door HCE aan derden verkocht of zonder wettelijke grondslag met ze gedeeld.

Beveiliging
HCE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. HCE heeft fysieke,
organisatorische en elektronische maatregelen getroffen. We leggen derden die worden
ingeschakeld bij de verwerking van persoonsgegevens de verplichting op om de vertrouwelijkheid
van je gegevens te respecteren.

Inzage, verwijderen en wijzigen
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering
van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw
gegevens. Tenslotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.
Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde
intrekken. Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy
gerelateerde zaken sturen aan: secretaris@hockeyclubeelde.nl.
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Alleen vragen die betrekking hebben op jouw eigen
persoonsgegevens of die van een persoon waarover je het wettelijke gezag hebt worden door ons in
behandeling genomen. Ook voor overige vragen ten aanzien van de verwerking van jouw
persoonsgegevens door HCE kun je via dit mailadres contact opnemen.

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen we je naar de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest
recente versie is altijd te vinden op onze website www.hceelde.nl

