Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

OLC ‘93
Adres secretariaat:
Vijverstraat 43
7631 HD Ootmarsum
Website: www.olc-93.nl
E-mail: bestuur@olc-93.nl
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Ingangsdatum 25 mei 2018.
Boetes tot max. 20 miljoen euro bij overtreding.
Persoonlijke aansprakelijkheid bij overtreding.
Ook sportverenigingen moeten zich aan deze wetgeving houden. De OLC’93 is
hierdoor verplicht om alle persoonsgegevens van leden, vrijwilligers,
deelnemers aan wedstrijden, sponsoren, etc. te beschermen.
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De 5 rechten vanuit AVG voor betrokkenen:
De leden en vrijwilligers van OLC’93 moeten controle kunnen uitoefenen op
hun eigen persoonsgegevens en hebben het:

Deze wet verplicht OLC’93 om te vragen welke persoonlijke informatie gebruikt mag worden
en hoe deze gebruikt mag worden. Men moet toegang krijgen tot de eigen persoonlijke
gegevens en deze op elk moment kunnen laten verwijderen.
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Wat zijn persoonsgegevens?
Gegevens die (mogelijk) herleidbaar zijn tot een persoon.
Bijvoorbeeld:
Naam, adres, telefoonnummer, emailadres, lidmaatschap nummer, geboorte
datum, leeftijd, geslacht, kledingmaten, wedstrijduitslagen, persoonlijke
hardlooptijd, (team)foto’s, bankrekeningnummer, etc.
Oftewel, alles wat vermoedelijk te herleiden is tot een persoon dient
behandeld te worden als persoonsgegevens.
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De 6 grondslagen voor het verzamelen van persoonsgegevens
Op basis van onderstaande 6 grondslagen mag je volgens de AVG
persoonsgegevens verzamelen:

Grondslagen voor OLC’93 om persoonlijke informatie te mogen verzamelen:
1.
2.

Het kunnen uitvoeren van een overeenkomst (dus lidmaatschap).
Uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene voor specifiek doel.
(Let op: deze toestemming kan ook weer ingetrokken worden door betrokkene)
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Hoe voldoet OLC ‘93 aan AVG
1. Bewustwording creëren bij gebruikers OLC’93 t.a.v. eisen AVG m.b.t.
persoonsgegevens;
2. Waarborgen van de 5 rechten van betrokkenen (inzage, wijziging, verwijdering, etc.)
3. Overzicht van verwerkingen persoonsgegevens binnen OLC’93;
4. Risico's in kaart brengen en beheersmaatregelen nemen voor borgen privacy;
5. Borgen dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor het
specifieke doel en waar een ‘grondslag’ voor bestaat;
6. Functionaris voor de gegevensverwerking (FG) aanstellen indien noodzakelijk of
verplicht (binnen de OLC ’93 is dit niet verplicht).
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Welke persoonsgegevens gebruikt OLC’93
Persoonsgegevens met als grondslag de overeenkomst (lidmaatschap) en als
doel:
1. Uitvoering van ledenregistratie;
2. Heffing van contributie;
3. Informeren en bereiken van leden voor specifieke OLC aangelegenheden
Welke persoonsgegevens worden hiervoor gebruikt:
a. Naam en adres (doel 1 t/m 3)
b. Geboortedatum (doel 1)
c. Telefoonnummer (doel 3)
d. Email adres (doel 3)
e. IBAN bankrekeningnummer (doel 2)
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Welke persoonsgegevens gebruikt OLC’93
Persoonsgegevens met als grondslag toestemming betrokkene met als doel:
1. Verschillende functies binnen OLC kenbaar te maken (bijv. commissies, trainers, bestuur)
= voor iedereen toegankelijk;
2. Informatie delen op het internet d.m.v. OLC website en OLC Social Media kanalen (zoals
foto’s, uitslagen, nieuws, artikelen, etc. op Facebook, Instagram) = voor iedereen toegankelijk;
3. Informatie delen met leden en sponsoren via Lopende Zaken en Nieuwsbrieven
= voor beperkte groep toegankelijk;
4. Specifieke zaken zoals kunnen bestellen, verstrekken en betalen nieuwe kleding
= toegankelijk voor beperkte groep waar voor specifiek doel de persoonlijke informatie benodigd is.

Welke persoonsgegevens worden hiervoor gebruikt:
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a.

Naam (doel 1 t/m 4)

b.
c.

Geboortedatum / leeftijd (doel 2+3)
Wedstrijduitslagen en persoonlijke records (hardlooptijden) (doel 2+3)

d.
e.

Foto’s (doel 2+3)
Kledingmaten (doel 4)

f.

IBAN bankrekeningnummer (doel 4)
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