Privacy Policy
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle
lidstaten van de Europese Unie. Door deze nieuwe wet is het belangrijk om te weten, zowel voor de leden
als voor de vereniging, welke gegevens de vereniging van de leden moet vastleggen voor het uitvoeren
van de verenigingstaken.
Rugby Club Octopus is ook eigenaar en beheerder van de website octopusrugby.nl. In dit overzicht wordt
aangegeven hoe Rugby Club Octopus persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens
worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de vereniging Rugby Club Octopus.
Rugby Club Octopus zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van
haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Rugby
Club Octopus conformeert zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Welke gegevens worden verzameld?
Persoonsgegevens worden door Rugby Club Octopus verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden.
Deze gegevens staan Rugby Club Octopus ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft aangeleverd
aan Rugby Club Octopus. Deze gegevens betreffen uw identiteit en contactgegevens (zoals o.a. emailadres en NAW- gegevens en pasfoto).
Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
Rugby Club Octopus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•

•
•
•
•
•

het uitoefenen van de doelstellingen van Rugby Club Octopus, inclusief maar niet beperkt tot:
• om contact met u te kunnen opnemen;
• om u informatie te sturen;
het opzetten en muteren van een ledenadministratie;
het delen van gegevens met Rugby Nederland, de rugbybond;
het voldoen aan verplichtingen vanuit de rugbybond aan Rugby Club Octopus;
het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het ledenadministratiesysteem van Rugby Nederland. In
dat systeem worden ze o.a. gebruikt om:
•
•
•

wedstrijdformulieren te kunnen maken;
leden in te kunnen delen;
leden te kunnen identificeren aan de hand van hun pasfoto;
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•
•
•

leden direct te kunnen benaderen vanuit de Rugby Bond;
gegevens van leden te delen met andere verenigingen als daar mee samengewerkt wordt;
leden van Rugby Club Octopus die betrokken zijn bij de organisatie toegang te kunnen geven tot de
gegevens om leden -bijvoorbeeld in geval van nood- te kunnen bereiken.

Geen commercieel gebruik
Rugby Club Octopus zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins
commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.
Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Rugby Club
Octopus kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of
definitief uitschrijven als lid.
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Verwerking van persoonsgegevens van clubleden
Persoonsgegevens van clubleden worden door Rugby Club Octopus verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
•
•
•
•
•

Administratieve doeleinden;
Ledenadministratie van Rugby Nederland, de rugbybond;
Inschrijvingen voor wedstrijden en/of toernooien;
Communicatie met en/of tussen ouders en verzorgers;
Innen van contributie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de inschrijving van het desbetreffende lid via het
inschrijfformulier op de website.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rugby Club Octopus de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam, tussenvoegsel en achternaam
Voorletters;
Geslacht;
Geboortedatum;
Email adres;
Adres;
Postcode;
Land;
Heb je familie bij de rugbyclub?;
Telefoonnummer lid;
Mobiel telefoonnummer lid;
Mobiel telefoonnummer (vader);
Mobiel telefoonnummer (moeder);
Eventuele andere noodnummers;
Incassogegevens (IBAN/BIC):
Type lid (spelend, niet spelend, vrijwilliger, functionaris, etc.);
Rugbyclub waar lid (alleen buitenlid);
Email adres ouder/verzorger (lid onder de 18 jaar);
Mobiel nummer ouder/verzorger (lid onder de 18 jaar);
Pasfoto.

Rugby Club Octopus bewaart gegevens van clubleden niet langer dan noodzakelijk voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als
specifieke regelgeving vereist.
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Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van afgevaardigden en/of vertegenwoordigers van leveranciers worden door Rugby
Club Octopus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
•
•
•

Administratieve doeleinden;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
•

De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rugby Club Octopus de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
•
•
•
•
•

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;

Rugby Club Octopus bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving
vereist.
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Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren
Persoonsgegevens van sponsoren worden door Rugby Club Octopus verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
•
•

Onderhouden van contact met sponsoren en tussen sponsoren onderling;
Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
•

Mondelinge verstrekking en toestemming;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rugby Club Octopus de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsnaam;
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres.

Rugby Club Octopus bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving
vereist.
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Algemeen
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
•
•

Het inschrijven voor wedstrijden en toernooien;
Het organiseren van evenementen zoals een tour;

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is als de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te
verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
De e-mailadressen en telefoonnummers van ouders en leden worden gebruikt/verspreid onder trainers,
coaches, ouders ten behoeve van de afstemming en communicatie rond trainingen en wedstrijden.
Woonadressen en financiële gegevens kunnen enkel gebruikt en ingezien worden door het bestuur van
de vereniging.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Voor het inschrijven voor wedstrijden of toernooien is een pasfoto vereist. Deze dient te worden
toegevoegd aan de ledenadministratie. Voor het toevoegen van de pasfoto is toestemming van de
ouders/verzorgers vereist. Met het opsturen van deze foto door de ouders/verzorgers wordt deze
toestemming geacht te zijn gegeven.
Bewaartermijn
Rugby Club Octopus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt (zie de persoonsgegeven beschreven in de vorige paragrafen) dan wel op grond van de
wet is vereist. Persoonsgegevens van clubleden worden tot maximaal 7 jaar na uitschrijving bewaard in
de ledenadministratie. Deze wordt maandelijks bijgewerkt.
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Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen;
•
•
•
•
•

Alle personen die namens Rugby Club Octopus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen
hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door het bestuur van Rugby Club Octopus of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de
door u verstrekte gegevens door het bestuur van Rugby Club Octopus te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met
ons op via secretaris@octopusrugby.nl.
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