Privacyverklaring
Langlaufvereniging Gouda vindt het belangrijk om de privacy van haar leden en van relaties zoveel
mogelijk te beschermen. We gaan zorgvuldig en binnen de kaders van de wet- en regelgeving om
met de persoonsgegevens van leden en van relaties die bij ons cursussen volgen of aan andere
activiteiten meedoen. Het moet voor alle leden en relaties duidelijk zijn welke persoonsgegevens LLV
Gouda gebruikt, met welk doel en hoe daarmee wordt omgegaan. We houden alleen
persoonsgegevens bij die nodig zijn voor het functioneren van de vereniging. De persoonsgegevens
beschermen we tegen inzage dan wel verspreiding waar dat niet wenselijk is. Bijzondere
persoonsgegevens houden we niet bij.
De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring

Doeleinden waarvoor de vereniging persoonsgegevens verwerkt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inschrijven nieuw leden en relaties
Registreren deelnemers aan cursussen, clinics/specials en trainingen
Registreren deelnemers aan verenigingsreizen, aan wedstrijden en andere activiteiten en het
vermelden van uitslagen
Informeren van leden en relaties over wat er bij de vereniging speelt
Verzorgen van promotie-activiteiten voor werven leden en cursisten
Formaliseren lidmaatschap NSkiV
Verzorgen financiële administratie
Regelen inzet van vrijwilligers
Controleren lidmaatschap bij betreden baan

De bijgehouden persoonsgegevens
Relaties:
•
•
•
•
•
•
•

Roepnaam
Achternaam
Voorletters
Geslacht
Geboortedatum
Huisadres (Straatnaam, nummer, postcode, woonplaats)
Telefoonnummer(s) (vast en/of mobiel)

•
•
•
•
•

Email adres
Partner van/familie
Geschiedenis welke cursussen gevolgd zijn
Relatie/lid sinds
Te betalen cursusgeld

Leden:
Zie boven +
•
•
•
•
•
•

bondslid of clublid NSkiV of skishopper
lidnummer LLVG, relatiecode SportLink, lidnummer NSkiV
bankrekeningnummer
Te betalen contributie
Trainingsgroep (indien van toepassing) langlauf, conditie, NW
Verenigingsfunctie

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze nodig zijn. Verstrekking
van deze gegevens aan andere partijen of personen vindt alleen plaats zoals dat in deze verklaring is
opgenomen.
Daarnaast gebruiken we foto’s en filmpjes op de website en in de nieuwsbrief en maken we posters,
flyers en dergelijke. Aan het karakter van onze vereniging is gebruik van beeldmateriaal
onlosmakelijk verbonden. Leden en relaties die niet met een foto of filmpje op de website of elders
willen, kunnen dit melden door een mail te sturen naar secretaris@langlauf.nl. Op het terrein zal de
melding zichtbaar zijn dat regelmatig foto’s of filmpjes worden gemaakt voor promotie-activiteiten.
Het gebruiken van foto’s of filmpjes waar kinderen onder de 16 jaar op staan, zal slechts gebeuren
als ouders vooraf toestemming hebben gegeven.

Bewaartermijnen persoonsgegevens en beveiliging
De gegevens in de leden- en financiële administratie worden 2 jaar na opzegging lidmaatschap of 2
jaar na het volgen van de laatste cursus/clinic verwijderd tenzij deze vanwege fiscale redenen 7 jaar
bewaard moeten worden. Bij deelbestanden uit de ledenadministratie kan bij actualisatie het oude
deelbestand gelijk worden vernietigd. Indien bestanden met leden die al langer dan 2 jaar geen lid
meer zijn, nog voor analyse beschikbaar moeten zijn, zullen we deze bestanden voor de betreffende
oud-leden anonimiseren.
LLV Gouda heeft organisatorische en technische maatregelen genomen om de beveiliging van deze
gegevens zo goed mogelijk te borgen. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al
onze systemen. Degenen binnen de vereniging die persoonsgegevens verwerken, zijn op de hoogte
van het privacybeleid en zullen dit toepassen. We geven geen persoonsgegevens door aan andere
partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. We
evalueren regelmatig onze maatregelen.

Relevante partijen
Langlaufvereniging Gouda heeft diverse partners die een rol spelen in het beheren of verwerken van
de persoonsgegevens. Het is verplicht om met deze partners een verwerkersovereenkomst te sluiten.
De betreffende partners hebben elk een standaardverwerkersovereenkomst. Sommige hebben die
als aparte overeenkomst vorm gegeven en andere hebben die in hun algemene voorwaarden
opgenomen.
Het betreft:
•
•
•
•
•

sportlink voor de leden- en financiële administratie
mailchimp voor het maken en verzenden van de nieuwsbrief
vevida voor het beheer/hosten van mailadressen
NSkiV voor de koppeling met het lidmaatschap van de NSkiV
google analytics voor het volgen van het gebruik van de website

De gegevens in google analytics zijn geanonimiseerd, zodat het webgebruik niet op persoonsniveau
kan worden gevolgd. De analyse functie van mailchimp (niet anoniem) wordt door LLV Gouda niet
gebruikt.

Intrekken/wijzigen verwerken persoonsgegevens
Leden en relaties mogen een verzoek doen tot inzage, correctie of verwijdering van hun
persoonsgegevens. Verwijdering kan alleen als die gegevens niet strikt noodzakelijk zijn voor het
lidmaatschap. Op ieder moment mag een lid of relatie een gegeven toestemming voor een
verwerking intrekken.
Ook hebben leden en relaties het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

