AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Toerclub Grootebroek het AVG-programma heeft doorlopen
en dat Toerclub Grootebroek zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Toerclub Grootebroek
kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten
aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Toerclub Grootebroek zijn te vinden op de
volgende pagina('s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 23-4-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Door Toerclub Grootebroek is verklaard dat:
De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:
Lidmaatschap
Persoonsgegevens NAWTE + geboorte datum
Overeenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen

Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;

Verwerking door
wie

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;

Bewaartermijn

Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Eenvoudige ledenadministratie door secretaris. Deze loopt via de NTFU en regelmatig ontvangen wij de
geactualiseerde ledenlijst.
Lidmaatschap en extra profielinformatie
Persoonsgegevens NAWTE + profielinformatie zoals: schoen- en/of kledingmaat, dieet wensen, etc;
Overeenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen

Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;

Verwerking door
wie

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie

Bewaartermijn

Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Kledingmaat voor het bestellen van clubkleding.
Aanmelden voor nieuwsbrief
Persoonsgegevens

Naam en e-mailadres;

Overeenkomst

Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);

Verwerkingen

Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;

Verwerking door wie Afdeling communicatie;
Bewaartermijn

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Op onze vernieuwde nieuwsbrief is de mogelijkheid om zelf in en uit te schrijven. Inschrijven is ook mogelijk via
onze website. Of d.m.v. een mail
Stakeholder-/lobbycontacten, donateur en geïnteresseerde
Persoonsgegevens

NAWTE;

Overeenkomst

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;

Verwerkingen

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten;

Verwerking door wie Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;
Bewaartermijn

Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar.

Onze vereniging heeft enkele donateurs
Medewerkersfoto’s op de website
Persoonsgegevens Naam + foto;
Overeenkomst

Aanvullende personeelsovereenkomst;

Verwerkingen

Medewerkersfoto’s op website;

Verwerking door
wie

Administratie, afdeling communicatie;

Bewaartermijn

Uitgangspunt: behoudens toestemming worden foto's verwijderd nadat een persoon uit dienst
treedt.

Op onze website en in nieuwsbrieven worden foto's van activiteiten etc. geplaatst. Alleen met schriftelijke
toestemming.
Vrijwilligers
Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst

Vrijwilligersovereenkomst;

Verwerkingen

Informatieverstrekking;

Verwerking door
wie

Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;

Bewaartermijn

Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Vrijwilligers worden na toestemming met naam, telefoonnummer en emailadres vermeld op website, in clubblad en
in nieuwsbrieven. Van bestuursleden ook adresgegevens.
Buitenlandse ritten Persoonsgegevens: polisnummer ziektekostenverzekering
medicijnen Overeenkomst : vrijwillig Verwerkingen: in geval van calamiteit
Verwerking door: bestuurslid Bewaartermijn: tot einde lidmaatschap. Toelichting:
Gegevens over gezondheid ivm buitenlandse fietstrips. Met name medicijngebruik
en polisnummers ziektekosten. Deze gegevens zijn zelf en vrijwillig verstrekt door de
betrokken leden. De commissie meerdaagse reizen bewaart de gegevens. Zij worden
alleen gebruikt bij calamiteiten in het buitenland.

De vereniging verklaart verder:
Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.
Zowel op de website als op de nieuwsbrieven zijn onze privacy policy zichtbaar geplaatst.
Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.
Wij beschikken niet over een papieren aanmeldingsformulier voor nieuwe leden. Dit loopt via de website. Bij de
aanmelding bij ritten en tochten vragen wij NAWTE in te vullen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met
betrokken personen te kunnen zoeken en worden niet aan andere partijen verstrekt. (verwijzing naar privacy policy op
de website)
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze
hebben gekregen.
Alleen aan overkoepelende organisatie NTFU. En aan aanbieders van mailsoftware . De webmaster(bestuurslid).
Verwerkersovereenkomsten met NTFU , mailchimp en microsoft.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware
waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen
en te installeren.
Alle bestuursleden en commissieleden die gebruikmaken van persoonsgegevens hebben afdoende virusprogramma en
opslag achter een wachtwoord.
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
Back up op one drive . Verwerkersovereenkomst met microsoft.
Wij als vereniging verklaren dat wij ook persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.
Mailchimp is gecertificeerd door EU-US Privacy Shield. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Mailchimp
Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
Oude dossiers zijn opgeschoond en persoonsgegevens van oud leden zijn vernietigd. Gegevens van niet leden die
inschrijven voor een tocht worden 2 jaar bewaard.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.
Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS).
Wij hebben een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens.
Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.

Wij beschikken niet over een netwerk. Al onze privé computers hebben gegevens achter gebruikersnaam en
wachtwoord. Onze website is HTTPS. Smartphones zijn beveiligd. Commissie leden en bestuur tekenen
geheimhoudingsverklaring.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.
Wij werken niet met een netwerk, maar alle privé computers en de bestanden op de one drive zijn altijd achter
gebruikersnaam en wachtwoord opgeslagen.
Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en
grendel.
Onze oude papieren archieven (opgeschoond) staan in een stalen kast. Eén bestuurslid is belast met sleutelbeheer.
Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.
Wij hebben een gemengde nieuwsbrief, met informatie en advertenties /logo's van de sponsors. De algemene
vergadering dd. 19 februari 2018 is hiermee akkoord gegaan. Leden is toestemming gevraagd voor publicatie van foto's
en gegevens op website en sociale media.
Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Op dit moment hebben wij geen leden beneden 16 jaar!
Aldus verklaard door:
Naam vereniging:

Toerclub Grootebroek

Naam persoon:

Peter Kaagman

Plaats:

Grootebroek

Datum:

23-04-2018

