Privacy Policy
Volleybalvereniging Tamar
Goedgekeurd op de ALV d.d.: 18 januari 2022
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Dit document is opgesteld naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Hierin kan je opzoeken welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel wij dit doen,
waar wij deze gegevens vandaan halen, met welke derde partijen wij deze gegevens delen en hoe
lang we de gegevens bewaren. Daarnaast kan je in dit document onze contactgegevens vinden en
jouw rechten, alsmede de mogelijkheid om een aanklacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).
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Wanneer je je inschrijft bij V.V. Tamar, zij dit via de inschrijfpagina op de website of via een
handgeschreven formulier, nemen wij de volgende gegevens op in onze database. Deze gegevens
worden verzameld op basis van de grondslag uitvoering van overeenkomst, met als doel het
verlenen van diensten die je van V.V. Tamar gebruikt, en het afwikkelen van betalingen. Hieronder
kan je daarvan een specifiek overzicht vinden.

Voornaam, achternaam en voorletters
V.V. Tamar houdt jouw voornaam, achternaam en voorletters bij om te kunnen controleren of je
een student bent. Wij geven je naam ook door aan het Studenten Sport Centrum (SSC), zodat zij
deze controle kunnen uitvoeren. Daarnaast is het fijn als we je kunnen aanspreken met je naam.
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Geboortedatum
We slaan je geboortedatum op om aan te kunnen tonen dat je een student bent. Tevens kan het
voor het bestuur en commissies binnen V.V. Tamar een hulpmiddel zijn om bijvoorbeeld te
voorkomen dat wij drank serveren aan minderjarigen.
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E-mailadres
Wij hebben jouw e-mailadres nodig om je op de hoogte te kunnen houden van ontwikkelingen
binnen V.V. Tamar, zoals aankondigingen voor Algemene Leden Vergaderingen of gewijzigde
trainingstijden. Ook worden de meeste verzoeken tot betalingen via jouw e-mail gedaan.
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Woonadres
Je adres wordt onder andere opgeslagen om je bijvoorbeeld facturen of de jaarlijkse kerstkaart te
kunnen sturen. Daarnaast geeft dit ons de mogelijkheid om de juiste legale stappen ondernemen
in het geval dat er sprake is van achterstallige betalingen.
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Mobiele telefoonnummer
Wij slaan je mobiele telefoonnummer op. Mochten er zich onverwachte ontwikkelingen binnen
V.V. Tamar voordoen, kan het bestuur het nodig achten om je telefonisch te bereiken voor
bijvoorbeeld het doorgeven van onverwacht uitvallen van trainingen.
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Met zowel je woonadres als je telefoonnummer heb je zelf de mogelijkheid dit zichtbaar te maken
op de website voor ofwel iedereen binnen V.V. Tamar, ofwel alleen jouw teamleden, of voor
niemand buiten het bestuur. Jouw voorkeur kan je aanpassen onder het kopje ‘Persoonlijke
Informatie’ op de website als je bent ingelogd.
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Je telefoonnummer mag gebruikt worden om je in de ‘V.V. Tamar’ WhatsAppgroep te plaatsen.
Deze WhatsAppgroep wordt uitsluitend gebruikt door het bestuur om leden op de hoogte te
brengen van actualiteiten rondom de vereniging. Wil je niet in deze WhatsAppgroep, dan kan je
dit aangeven bij het bestuur en worden de berichten apart naar je gestuurd.
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Sportkaartnummer & Opleidingsgegevens
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Deze gegevens hebben wij nodig om te kunnen bevestigen dat je recht hebt op een sportkaart en
dus ook bij V.V. Tamar mag trainen. Wij geven het sportkaartnummer door aan het SSC, die deze
controle ook uitvoert voor het verstrekken van sportpassen. Daarnaast is het voor het bestuur van
V.V. Tamar handig om te weten welke opleiding je volgt, om bijvoorbeeld gerichter
commissieleden te kunnen werven.

Manier van kennismaking
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V.V. Tamar kent een hoog gehalte van inkomende en uitgaande leden. Om de effectiviteit van de
promotie van V.V. Tamar te kunnen meten bij potentiële nieuwe leden, vragen wij je om je manier
van kennismaking te delen.

Vorige verenigingen
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Indien je dit hebt ingevuld op het inschrijfformulier, slaan wij je vorige verenigingen op. Dit helpt
de technische commissie om te kijken naar jouw eerdere volleybal ervaring en je daardoor beter
in te kunnen delen in een team. Daarnaast is het voor andere leden leuk om te zien waar je eerder
gevolleybald hebt.

Toernooien
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Wanneer je je inschrijft voor een toernooi dat wordt georganiseerd door V.V. Tamar, slaan wij de
teamnaam, naam van de aanvoerder, je email adres, telefoonnummer en allergieën van
teamleden op. Dit wordt gedaan zodat de organisatie de juiste persoon kan mailen of bellen over
de laatste ontwikkelingen, en om de dag zo goed mogelijk te laten verlopen. De gegevens worden
verzameld op basis van de grondslag uitvoering van overeenkomst.
Deze gegevens worden verwijderd binnen een maand nadat het toernooi heeft plaatsgevonden.
Indien er expliciet toestemming voor wordt gegeven kan het email adres tot een jaar bewaard
worden. Dit wordt gedaan om diegene op de hoogte stellen van andere toernooien die worden
georganiseerd door V.V. Tamar.

Foto’s
Verenigingsfoto
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Om onze website en openbare sociale mediapagina’s aantrekkelijk te houden worden
verenigingsfoto’s gemaakt van de vereniging. Deze komen openbaar op onze website. Tevens
kunnen deze geplaatst worden op de openbare of afgeschermde sociale mediapagina’s zoals
Facebook en Instagram. Hiernaast kunnen de verenigingsfoto’s ook gebruikt worden ter promotie
van de vereniging en gebruikt voor verenigingsdocumenten zoals een almanak of het
verenigingsblad.
Op de verenigingsfoto’s ben je niet persoonlijk identificeerbaar. Deze gegevens worden verzameld
met het gerechtvaardigd belang ten grondslag. Je weet op het moment dat een verenigingsfoto
genomen wordt dat deze openbaar op onze website komt te staan. De verenigingsfoto’s worden
bewaard tot de vereniging ophoudt te bestaan.

Groeps-beeldmateriaal
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Om onze website aantrekkelijk te houden en om leden te informeren in welk team ze zitten, wie
hun teamgenoten zijn en andere zaken omtrent het team worden foto’s gemaakt van de
vereniging en van de teams. De foto’s mogen voor externe doeleinden gebruikt worden, zoals het
openbaar plaatsen op de vereningingswebsite en op de social media kanalen. Je staat niet
persoonlijk identificeerbaar op deze foto’s. Deze gegevens worden verzameld met het
gerechtvaardigd belang ten grondslag. Je weet op het moment dat de groepsfoto genomen wordt
dat deze openbaar op onze website kan komen te staan. De teamfoto’s kunnen worden bewaard
tot de vereniging ophoudt te bestaan.
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Hiernaast bewaren wij beeldmateriaal van oude besturen om te gebruiken in almanakken, ter
publicatie op onze website en ander verenigingsmateriaal. De grondslag voor het bewaren van
deze gegevens ligt in de persoonlijke toestemming en de gegevens worden bewaard tot de
vereniging ophoudt te bestaan.

Persoonlijk beeldmateriaal
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Om te specificeren wie in welk team zit en het voor de Technische Commissie mogelijk te maken
om hun werk uit te voeren maken we een persoonlijke foto van je. Deze foto wordt geplaatst op
de teampagina zodat leden kunnen zien wie in welk team speelt. De grondslag voor het verwerken
van deze gegevens ligt in de persoonlijke toestemming die je geeft met het instemmen van deze
privacy policy. Je kan je hiervoor op elk moment terugtrekken door contact op te nemen met het
bestuur. Deze gegevens worden tot een maand na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.

Beeldmateriaal tijdens evenementen
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Tijdens evenementen of activiteiten van V.V. Tamar en/of waar V.V. Tamar deel aan neemt kan
beeldmateriaal geschoten worden. Dit beeldmateriaal kan op het afgeschermde deel van onze
website gezet worden, op de afgeschermde facebook groep en/of ter publicatie in
verenigingsdocumenten, zoals het verenigingsblad of een almanak. Dit kan gedaan worden op de
grondslag voor gerechtvaardigd belang. Door middel van deze foto’s kan er een verslag gelegd
worden en het beeldmateriaal teruggekeken kan worden en het daarbij herbeleven van het
evenement. Deze foto’s worden bewaard tot de vereniging ophoudt te bestaan.
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Verder kan dit beeldmateriaal gebruikt worden ter promotie van de vereniging of plaatsing op de
openbare sociale mediapagina’s. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens ligt in de
toestemming die je hiervoor geeft met het accepteren van deze privacy policy. Indien de nadruk
van de foto op een specifiek persoon of een groep personen ligt zal hier extra toestemming voor
gevraagd worden aan de betreffende personen. Deze foto’s worden bewaard tot de vereniging
ophoudt te bestaan.

Overig
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Door de site van V.V. Tamar te gebruiken, worden enkele gegevens opgeslagen. Deze gegevens
komen uitvoering overeenkomst ten grondslag.

Activiteiten
V.V. Tamar houdt het bij dat je je aanmeldt voor een activiteit. Dit wordt gedaan om te kunnen
peilen welke activiteiten succesvol waren en welke niet.
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Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bijgehouden. Alleen het bestuur heeft toegang tot de
pagina waar deze gegevens op staan.

Afmeldingen
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Wanneer je je een reden opgeeft om je af te melden voor een training, geef je toestemming dat
dit in onze database opgeslagen. Deze redenen kunnen worden gezien door de aanvoerder van
het team, de trainers, de coaches, technische commissie en het bestuur, om zo nodig actie te
kunnen ondernemen indien dat noodzakelijk is ten goede van het team of jezelf.
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Aan het einde van een studiejaar (september - juli) verwijderen wij de afmeldingen en redenen van
het desbetreffende seizoen.

Donateurschap
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Wanneer je je aanmeldt als donateur, slaan wij jouw naam, e-mailadres, woonadres en
telefoonnummer op. Dit wordt gedaan ten behoeve van het afwikkelen van de jaarlijkse
donateursbijdrage, en het op de hoogte houden van onze evenementen voor leden en donateurs.
Deze gegevens worden opgeslagen tot de vereniging ophoudt te bestaan en worden bewaard met
de grondslag van onze uitvoeringsovereenkomst. Wil je niet meer dat we je gegevens opslaan, dan
kan je hiervoor een verzoek sturen naar de secretaris.
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Opgave interesse
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Middels een interesseformulier kan je je aanmelden voor een proeftraining bij V.V. Tamar.
Hiervoor worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld met het gerechtvaardigd belang
ten grondslag. Het gaat om de volgende gegevens: naam, of je student bent, geslacht, spreektaal,
e-mailadres, telefoonnummer en volleybalervaring. Deze gegevens worden enkel gebruikt om je
in een geschikt team te kunnen plaatsen en hierover contact met je op te nemen. Indien er sprake
is van een wachtlijst of wanneer er geen geschikte plaats voor je is binnen de vereniging zullen
deze gegevens maximaal één seizoen bewaard blijven. Indien er na dit seizoen nog steeds geen
plek is zal het bestuur contact met je opnemen met betrekking tot het langer bewaren van je
gegevens.

Toegang tot, bekijken en aanpassen van jouw
persoonsgegevens
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Als lid van V.V. Tamar heb je een aantal rechten. Je kan jouw persoonsgegevens bekijken, laten
aanpassen indien deze niet meer correct zijn, of vragen of alle persoonsgegevens worden
verwijderd uit ons systeem. (Dit verzoek houdt echter wel in dat je geen lid meer kunt zijn van de
vereniging aangezien we die gegevens nodig hebben voor onze verplichtingen)
Indien je een verzoek wilt indienen, stuur dan een mail naar secretaris@V.V.tamar.nl. Wij zullen
dan binnen een maand dit verzoek verwerken. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen
en in overeenstemming met de nationale wetgeving een verzoek te weigeren of om meer tijd te
vragen om een verzoek te verwerken.
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Mocht je verder nog contact met het bestuur van V.V. Tamar willen opnemen, stuur dan een mail
naar bestuur@vvtamar.nl.
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Onze contactgegevens zijn:
Onze Lieve Vrouwestraat 1
5612 AW Eindhoven
KvK-nummer: 40236438
Wijzigingen aan ons privacy policy worden via de mail naar je verstuurd zodat je altijd op de hoogte
bent van hoe wij met je privacy omgaan.
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Daarnaast willen we je op de hoogte brengen van het feit dat je de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
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Wij vinden het belangrijk dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en niet in de handen van
onbevoegden komen. Daarom gebruiken wij de standaard fysieke, technische en administratieve
middelen om je persoonsgegevens veilig te houden en niet met derde partijen te delen, tenzij
anders vermeld in dit bestand. Omdat het internet niet 100% veilig is, kunnen we helaas niet
garanderen dat alle informatie in onze handen blijft wanneer een onbevoegd derde persoon
bijvoorbeeld een beveiligingslek vindt. Daarnaast is het je eigen verantwoordelijkheid om je
inloggegevens voor jezelf te houden.

Uitschrijven
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Bij het uitschrijven bij V.V. Tamar worden je inschrijfgegevens bewaard tot alle openstaande
regelingen afgehandeld zijn. Deze kunnen de activiteitenregeling, de trainersvergoeding, het
inleveren van de verenigingseigendomen en de betalingen van onder andere contributie,
verenigingskleding en kookcommissiekosten bevatten op de grondslag van uitvoering van
overeenkomst. Zodra deze afgehandeld zijn worden je gegevens binnen een maand verwijderd
met uitzondering van je naam, e-mailadres en telefoonnummer zodat we je nog kunnen bereiken
voor lustrum evenementen en verzoeken voor donateurschappen. Deze gegevens worden
bewaard met als grondslag de persoonlijke toestemming en worden verwijderd als de vereniging
ophoudt te bestaan. De secretaris zal je een bevestiging sturen van je uitschrijving. Je kan op elk
moment een verzoek sturen om deze persoonsgegevens niet meer te bewaren.

Cookiebeleid
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Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat
met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van
uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek
weer naar onze servers teruggestuurd worden. De enige cookies die wij opslaan zijn bedoeld om
ervoor te zorgen dat je tijdens een bezoek aan de website automatisch ingelogd blijft.

