Verwerkingsregister Volleybalvereniging NIVO
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG een feit. Deze Europese verordening moet er onder andere voor zorgen dat jullie persoonsgegevens veilig zijn en
alleen gebruikt worden waarvoor jullie toestemming hebben gegeven. Ook wij als sportvereniging verzamelen en verwerken persoonsgegevens.
Hieronder een overzicht wat wij met deze gegevens doen, wie daarbij kunnen en welke verwerkingen wij op deze gegevens uitvoeren. Indien
gewenst kunnen wij een overzicht genereren met de gegevens die wij van elk lid / oud-lid in ons systeem hebben en deze met het
desbetreffende lid delen. Deze gegevens kunnen worden opgevraagd bij de ledenadministratie. (ledenadministratie@volleybalnivo.nl).
Iedereen die lid wordt van NIVO dient een inschrijfformulier in te vullen. De gegevens worden door de ledenadministratie overgenomen in de verschillende systemen die
NIVO gebruikt. Het inschrijfformulier wordt daarna vernietigd.
In een Microsoft Access applicatie worden de gegevens opgeslagen van leden, vrijwilligers en externe relaties die alleen toegankelijk zijn voor de penningmeester en de
ledenadministratie. Met deze applicatie kunnen specifieke ledenlijsten worden gegenereerd zonder bankgegevens voor de voorzitter en de jeugdcoördinator. Tevens
worden met deze applicatie de distributielijsten gemaakt voor onze Microsoft Office 365 mail omgeving.
Op een Microsoft SharePoint omgeving worden in afgeschermde mappen brieven, lijsten en relevante zaken voor de boekhouding bewaard. Aan het eind van elk seizoen
worden alle gegevens die wij niet meer nodig hebben of niet meer mogen hebben uit deze SharePoint omgeving verwijderd.
De E-mail adressen van de leden staan in een Microsoft Office 365 omgeving waartoe alle bestuursleden toegang toe hebben met hun mailaccount. De mailaccounts van de
bestuurders zijn verbonden aan hun functie. Indien een bestuurslid zijn taken neerlegt zal het account met de daarbij behorende mails en toegangsrechten overgaan naar
zijn of haar opvolger.
In Sportlink staan de gegeven van onze leden die benodigd zijn voor de NeVoBo competitie. Alleen persoonsgegeven van spelers die uitkomen in de NeVoBo competitie,
scheidsrechters, coaches en bestuursleden staan in sportlink. Sportlink heeft alle aspecten van een verwerkersovereenkomst opgenomen in haar algemene voorwaarden.
Het is daarmee niet meer nodig een aanvullende separate verwerkersovereenkomst af te sluiten.
Betalingen en incasso’s worden door de penningmeester uitgevoerd in een door ING aangeboden Internetbankieren omgeving. Hierin staan de rekeningnummers en
boekingen van en aan leden. Als back-up van de penningmeester heeft ook de voorzitter toegang tot deze ING omgeving.
De toernooicommissie dient de distributielijsten uit de Microsoft Office 365 omgeving te gebruiken om leden uit te nodig voor toernooien. Ook andere commissies die
uitnodigingen willen versturen dienen dit vanuit deze zelfde mail omgeving te doen. Voorbeelden hiervan zijn de kamp- en of de sponsorcommissie.
NIVO bezorgt bij alle jeugdleden een verjaardagskaart. De gegevens hiervoor worden twee keer per jaar verstrek aan de persoon die verantwoordelijk is voor de bezorging.
Dit beveiligd PDF bestand bevat de naam, het geslacht, het adres en de geboortedatum van het jeugdlid en wordt via mail verstrekt. Het wachtwoord van dit bestand wordt
op een separate manier aan de verantwoordelijke verzonden. Bij voorkeur per SMS.
Per seizoen worden de gegevens van de leden van een team gedeeld met de trainers en coaches via een teamkaart. Op deze teamkaart staan de namen en leeftijden van
de spelers, het NeVoBo nummer, eventueel de namen van de ouders en de bij ons bekende telefoonnummers en E-mailadressen.
Indien er nog vragen zijn over hoe wij persoonsgegevens verwerken dan kun je deze stellen aan de ledenadministratie of de voorzitter.

Versie 1.0 mei ’18 - Verwerkingsregister volleybalvereniging NIVO

In onderstaand overzichten kun je zien :
-

-

welke gegevens we van onze leden bewaren
in welke systemen / applicaties deze gegevens zitten
wie er bij deze gegevens kunnen komen

Gegevens
Naam
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummers
Adres / Woonplaats
Bankrekeningnummer
E-mail adressen
Teamindeling
NeVoBo nummer

Persoon
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Ledenadministratie
Jeugdcoördinator
Wedstrijdsecretariaat
Algemene bestuursleden
Toernooicommissie

Ledenadministratie
Microsoft Access
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Ledenadministratie
Microsoft Excel
V
V
V
V
V

Ledenadministratie
Microsoft Access
V

Ledenadministratie
Microsoft Excel

Sportlink

Office 365 mail

Banksysteem

V
V
V

V

V

V
V

V
V
V

V
V

Sportlink

V
V
V

V

V
V

V
V

Office 365 mail

Banksysteem

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V

Na het beëindigen van het lidmaatschap worden, op de naam en het e-mail adres na, alle persoonsgegevens verwijderd uit alle systemen. De naam en het e-mail adres
bewaren wij om eventueel deze oud-leden te informeren over jubileum vieringen. Bij het opzeggen van een lidmaatschap zal de ledenadministratie vragen of we deze
gegevens mogen gebruiken voor dit specifieke doeleinde.
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