Privacyverklaring
Speeltuinvereniging Morschkwartier Leiden

T.b.v. alle leden en de huurders van het verenigingsgebouw.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van kracht. Deze Europese wet regelt wat er allemaal wel en niet
mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van privacy
van de burgers. Naast het gebruik van persoonsgegevens is het ook
gebruik van (digitaal) beeldmateriaal aan strikte regels gebonden.
Speeltuinvereniging Morschkwartier (verder genoemd “de vereniging”)
vindt het belangrijk dat de aan de vereniging beschikbaar gestelde
persoonsgegevens van de leden en huurders zorgvuldig worden gebruikt,
geregistreerd en beschermd. In deze privacyverklaring geeft de vereniging
aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens, (digitaal) beeldmateriaal en
internetdiensten
Persoonsgegevens
Het is onoverkomelijk dat onze vereniging persoonsgegevens van de leden
van de vereniging registreert. Wij registreren als algemene gegevens de
achternaam, het adres en de woonplaats van onze leden samen met
telefoonnummers/e-mailadressen.
Deze geregistreerde algemene persoonsgegevens zijn voor onze vereniging
noodzakelijk om:
 bij een activiteit aan de leden een passende vergoeding (over het
algemeen gratis) te kunnen vragen en daarbij deze groep te kunnen
onderscheiden van de niet-leden.
 aan de leden belangrijke informatie te sturen zoals de uitnodiging voor
de Algemene Leden Vergadering
 de contributiebetalingen op onze betaalrekening te kunnen duiden.
 ingeval van calamiteiten een complete set contactgegevens te hebben
om alle leden te bereiken.
Naast de algemene gegevens registeren wij ook de voornamen en geboorte
datum van de kinderen. Deze gegevens hebben wij nodig om een juiste
toekenning van de ‘Ledensubsidie’ van de Leidse Bond van
Speeltuinverenigingen aan te vragen (zie privacyverklaring LBS).
Tevens verhuurt de vereniging in het weekend het verenigingsgebouw ten
behoeve van kinderfeestjes.
Van deze incidentele huurders registreren wij naam, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer. De geregistreerde contactgegevens
zijn noodzakelijk om de communicatie te kunnen onderhouden met de
huurders. Het bankrekeningnummer hebben we nodig om de borg te
kunnen terugstorten.

Ten aanzien van onze leden- en verhuuradministratie gelden de volgende
bepalingen:
Bij inschrijvingen als lid en/of contractindiening voor de verhuur geeft
het lid/ de huurder toestemming voor het registreren van de hierboven
genoemde gegevens.
De leden-/verhuuradministratie van de vereniging verleent inzage in de
wijze waarop de gegevens zijn opgeslagen.
De vereniging gebruikt de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor
ze verzameld zijn.
Alle verstrekte gegevens bevinden zich op een losstaande beveiligde PC. De
PC is beveiligd met een wachtwoord en wordt beschermd door een Firewall
in de router en aanvullend door de firewall van het operating systeem. Ook
is er actuele antivirus en anti-malware software op deze PC geïnstalleerd.
Beeldmateriaal
Tijdens alle activiteiten die door de verenging georganiseerd zijn, kunnen
foto-opnames worden gemaakt door de vereniging ter promotioneel
gebruik op de website of de facebookpagina van de vereniging of als
onderdeel van een verantwoordingsdocument (jaarverslag, jaarplan e.d.)
dat via onze website beschikbaar is.
Voor het beeldmateriaal hanteren wij de volgende bepalingen:
Voor opnames die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie, zoals
hierboven benoemd, wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan
bezoekers noch worden zij hierover ingelicht.
Dit is in overeenstemming met het portretrecht in Nederland.




Leden/bezoekers, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames
in algemene zin, kunnen dit bezwaar met redenen omkleed kenbaar
maken bij het bestuur.
Leden die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal,
met name beeldmateriaal van hun kinderen dienen dit schriftelijk
kenbaar te maken bij het bestuur. Dit bezwaar wordt in de
ledenadministratie opgenomen, zodat hiermee vervolgens rekening
gehouden kan worden. Dit bezwaar kan altijd worden herroepen.

De internetdiensten.
De vereniging ziet het ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te
beschermen bij uw bezoek van de website, van de facebookpagina en/of bij
communicatie via de e-mail. Kortom alle internetactiviteiten van de
vereniging.
Middels deze verklaring laat de vereniging u weten welke gegevens er
verzameld/bewaard worden als u de website/facebook-pagina bezoekt
en/of met de vereniging communiceert via de e-mail. Tevens geven wij u in
deze verklaring de informatie, waarom deze gegevens worden verzameld
en hoe uw gebruikservaring hiermee wordt verbeterd.
Zo snapt u precies waar uw gegevens voor worden gebruikt.

Disclaimer
Deze privacyverklaring is louter van toepassing op de internetdiensten van
de vereniging. U dient zich ervan bewust te zijn dat de vereniging niet
verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites of bronnen.
Door gebruik te maken van onze website/facebook/e-mailcommunicatie
geeft u aan het privacy-beleid van de vereniging te accepteren.
Website
Wanneer u zich inschrijft voor een van de diensten op de website (het
lidmaatschap, een aanmelding voor activiteiten) worden persoonsgegevens
van u gevraagd. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te
kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde
server van de vereniging of die van een derde partij.
Facebook
Op de facebook-pagina van de vereniging worden geen persoonsgegevens
gevraagd. Het privacy-beleid omtrent het beeldmateriaal dat door de
vereniging op de Facebook-pagina wordt geplaatst, is vastgelegd in de
privacyverklaring leden en huurders.
E-mail
Wanneer u e-mail of andere berichten naar de vereniging verzendt, is het
mogelijk dat we die berichten bewaren. De bewaartermijn van deze
berichten is 2 jaar. De mogelijkheid bestaat dat u wordt gevraagd naar uw
persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit
maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoek te kunnen
beantwoorden. De dan verstrekte gegevens worden opgeslagen op de
eigen beveiligde server van de vereniging of die van een derde partij. Deze
gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens,
waarover de vereniging beschikt.
Derden
De aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens van leden en huurders
worden op geen enkele wijze gedeeld met derden.
Bewaartermijn
De gegevens van leden worden 1 jaar na opzegging van het lidmaatschap
bewaard.
De gegevens van de huurders worden eveneens 1 jaar na de datum van
huur bewaard.
De andere berichten of e-mailberichten worden 2 jaar bewaard.
Aan het begin van elk kalenderjaar worden de verhuuradministratie en de
ledenadministratie opgeschoond. Op dat moment worden de gegevens
verwijderd die de genoemde bewaartermijn overschrijden.
Wanneer deze gegevens zijn verwijderd, betekent dit automatisch ook een
opzegging van het lidmaatschap per 1 januari van het volgende
kalenderjaar.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
Eenieder van wie wij de persoonsgegevens registeren en bewaren, heeft
het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten
verwijderen. Hiervoor kan een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering worden gebruikt.
U kunt dit op doen door een schriftelijk verzoek sturen naar:
Speeltuinvereniging Morschkwartier
Postadres: Damlaan 2a
2332 XH Leiden
t.a.v. secretaris S. van der Putten.
Wijzigingen privacybeleid
De vereniging houdt zich het recht voor het privacy-beleid te wijzigen.
Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring.
Tot slot
In geval waarin deze verklaring niet in voorziet alsmede in twijfelgevallen
beslist het bestuur.

