NIEUWSBRIEF RSV RENATA

24 MEI 2018

ONDERWERPEN:
 INFORMATIE NIEUWE PRIVACYWET
 TOESTEMMING E-MAIL GEBRUIK EN FOTO PUBLICATIE ONLINE

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,
Op vrijdag 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywet in; de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Deze wet geeft de mensen meer bescherming en zeggenschap over hun persoonsgegevens. Ook wij als
sportvereniging worden verplicht om precies te documenteren welke persoonsgegevens we van wie in het bezit
hebben, hoelang we deze bewaren en wat we ermee doen. In Nederland ziet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toe
op de handhaving van de wet.
Het bestuur van RSV Renata heeft afgelopen weken hard gewerkt om te kunnen voldoen aan de nieuwe privacywet.
Hieronder in het kort een uiteenzetting van enkele punten die aanbod kwamen:
1. Opstellen van een Privacyverklaring RSV Renata
In dit document wordt overzichtelijk vermeld welke persoonsgegevens we in het bezit hebben (denk hierbij
aan de gegevens van het inschrijf/machtigingsformulier), wat we hiermee doen en welke bewaartermijn we
koppelen aan de ontvangen persoonsgegevens.
Onze Privacyverklaring is nu te raadplegen op onze website www.rsvrenata.nl onder de rubriek Info.
2. Diverse formulieren die wij in omloop hebben zijn gewijzigd
Op onze verenigingsformulieren wordt nu standaard verwezen naar de Privacyverklaring van RSV Renata.
 Enkele opmerkelijke veranderingen t.a.v. inschrijving:
- Een duidelijke verwijzing dat ouder/verzorger moet ondertekenen voor kinderen tot 16 jaar.
- Leden vragen om toestemming voor het per e-mail verstrekken van clubinformatie (denk hierbij aan
Nieuwsbrieven, informatie activiteiten, lesinformatie).
- Leden vragen om toestemming voor het publiceren van persoonlijke foto’s online (foto’s betreffende
verenigingsactiviteiten op website, facebook, instagram).
 Overeenkomsten (contracten) met Technische Leiding worden aangepast.
3. Autorisatie van personen
Binnen de vereniging wordt een duidelijk protocol opgesteld wie over welke persoonsgegevens mag
beschikken. De autorisatie is afgestemd op het functioneel gebruik. Onze gebruikers tekenen een
geheimhoudingsverklaring voor hun toegekende autorisatie van persoonsgegevens.
 Toestemming gebruik e-mail en fotopublicatie online
Nu hebben we als vereniging nog een zorgpunt; de bestaande leden en ouder (s)/verzorger(s) van de jeugdleden tot 16
jaar hebben we nog niet gevraagd om toestemming voor het verstrekken van clubinformatie per e-mail en publiceren
van persoonlijke foto’s online (zie bovenstaand punt 2) . Met deze Nieuwsbrief vragen we u (de huidige leden) dus om
toestemming voor de genoemde diensten. Hiervoor hanteren we de volgende praktische werkwijze:

□ Toestemming
Voor toestemming op beide diensten hoeft u niets te ondernemen. We gaan er dan van uit dat u geen bezwaar heeft
per e-mail onze clubinformatie te ontvangen en dat persoonlijke foto’s van verenigingsactiviteiten online mogen
worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf.

□ Geen toestemming
Indien u geen toestemming verleent op één of beide diensten, dan het verzoek dit per e-mail aan ons door te geven
(uiterlijk 15 juni 2018). Het volgende e-mailadres kunt u hiervoor gebruiken: privacy@rsvrenata.com onder vermelding
van naam, adres en de dienst(en) waarvoor u RSV Renata geen toestemming verleent.
Voor verdere vragen over de privacy van uw persoonsgegevens bij onze vereniging kunt u dit e-mailadres gebruiken.
Namens het bestuur van RSV Renata,
Eddy Schiphorst / Lessen Ledenadministratie

