Hoe gaat Volleybal Vereniging Wijthmen met uw privacy om?
Vragen? Privacy@VolleybalWijthmen.nl
U bent Lid
Wat doen we? We gebruiken uw gegevens
voor de ledenadministratie, financiële administratie en het informeren van de leden.

Welke gegevens? Naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, geslacht, pasfoto, e-mail,
IBAN.
Worden gegevens gedeeld? De gegevens worden opgeslagen in Sportlink en het NeVoBo
systeem. Ze zijn toegankelijk voor een beperkt
aantal bestuursleden.
Waarom? We doen dit om het spelen en
trainen mogelijk te maken.

U bezoekt onze
website
Wat doen we? We maken gebruik van cookies
op onze website, om de site goed te laten
functioneren.
Welke gegevens? We plaatsen cookies van
Google. We gebruiken géén Google Analytics
of de Facebook Pixel.
Worden gegevens gedeeld? Google maakt
gebruik van de cookies om uw
persoonlijke voorkeuren vast te leggen.
Waarom? De website gebruiken we voor de
promotie van onze vereniging en voor
informatievoorziening naar de leden.

U bent ouder /
verzorger

U bent vrijwilliger

Wat doen we? We gebruiken uw gegevens
voor de ledenadministratie, financiële administratie en het informeren van de leden.

Wat doen we? We gebruiken uw
persoonsgegevens voor het organiseren van
activiteiten.

Welke gegevens? Naast de gegevens van het
jeugdlid: uw naam, adres, woonplaats, e-mail,
IBAN.

Welke gegevens? Naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, geslacht, foto's, e-mail.

Worden gegevens gedeeld? Uw gegevens
blijven binnen de vereniging en zijn toegankelijk voor de bestuursleden.

Worden gegevens gedeeld? Nee, deze gegevens blijven binnen de vereniging.

Waarom? We doen dit om het spelen en
trainen voor jeugdleden mogelijk te maken.

U ontvangt onze
e-mail
Wat doen we? Regelmatig sturen wij een email met de Volleybabbel, informatie en/of
oproepen.
Welke gegevens? We gebruiken de e-mail
adressen van leden en ouders / verzorgers.

Waarom? We gebruiken de gegevens om het
volleyballen en andere activiteiten mogelijk te
maken.

U e-mailt met ons
Wat doen we? We ontvangen en verzenden
e-mail naar leden, geïnteresseerden,
verenigingen, vrijwilligers, et cetera.
Welke gegevens? Naam, e-mail adres, inhoud
van de berichten.

Worden gegevens gedeeld? We versturen de
e-mail via Google (Gmail).

Worden gegevens gedeeld? Bestuursleden
ontvangen de e-mails in hun privé mailbox.
Deze worden bij diverse providers beheerd.

Waarom? De informatieve en huishoudelijke
e-mails maken onderdeel uit van het lidmaatschap van de vereniging.

Waarom? We gebruiken e-mail als
communicatiemiddel voor onze
vereniging.

U bezoekt
sporthal De Elshof
Wat doen we? In De Elshof maken we foto’s
om te gebruiken op onze website en interne
publicaties zoals de Volleybabbel.
Welke gegevens? Foto’s en video’s waarop je
herkenbaar in beeld bent. Beelden waarop
kinderen jonger dan 16 herkenbaar zijn,
worden niet gebruikt.
Worden gegevens gedeeld? De beelden worden ge-upload naar onze website leverancier.
Waarom? We gebruiken de beelden om te
communiceren met leden en om de vereniging
te promoten.

Social Media
Wat doen we? Vanuit de vereniging worden
géén social media gebruikt.
Spelers, ouders / verzorgers, of supporters
kunnen persoonsgegevens op social media
zetten. Dit is wordt niet vanuit de vereniging
gedaan.
Het bestuur gaat er vanuit dat - als er social
media worden gebruikt in een team - er
onderling afspraken worden gemaakt over
welke gegevens en het gebruik daarvan. En
dat er netjes met de wensen van individuele
spelers wordt omgegaan.
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