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Maart 2016, goedgekeurd in de ledenvergadering van 16 maart 2016
Sagittarius en privacy
Sagittarius gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij heeft omdat jullie bij onze vereniging lid zijn of deelnemen
aan wedstrijden. Om helderheid te geven over wat Sagittarius doet met de bij haar bekende gegevens, is deze verklaring
opgesteld.
Handboogvereniging Sagittarius is verantwoordelijke zoals benoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Omdat Sagittarius een stichting is (sportvereniging) hoeft zij geen melding te doen van haar verwerking van
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persoonsgegevens . Dat neemt niet weg dat wij uiteraard volgens de wet met jouw gegevens omgaan.
Waarvoor gebruikt Sagittarius jouw gegevens?
Sagittarius gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a. Het geven van lessen, organiseren van trainingen en wedstrijden zoals passend is bij de doelstelling van onze
vereniging en de bonden waar wij lid van zijn (NHB en NNHF).
b. Het verzenden van informatie als facturen, nieuwsbrieven en vergaderstukken.
c. Het berekenen, vastleggen en innen van contributie, giften, sponsorgeld of vorderingen.
d. Het behandelen van geschillen
e. Analyseren van statistische gegevens zoals hoeveelheid wedstrijden, scores, ledenverloop.
Welke gegevens heeft Sagittarius van jou?
Wij hebben de volgende gegevens van jou:
• Initialen, voornaam en achternaam, geslacht en geboortedatum
• Adres, postcode en woonplaats
• Telefoonnummer, mobiel nummer, mailadres en social media accounts (gekoppeld aan accounts van Sagittarius)
• Bankrekeningnummer
Bij minderjarige leden hebben wij deze gegevens ook van de ouder of verzorger.
• Daarnaast zowel NNHF als NHB lidmaatschapsnummer
• Lidmaatschapsgegevens zoals start- en einddatum, boogklasse, diploma’s of kwalificaties, functie/rol, ervaring en
deelname aan activiteiten van Sagittarius, of je een geheim adres of telefoonnummer hebt en of je foto’s
gepubliceerd mogen worden.
• Wie je gezinsleden zijn vanwege berekening van de lidmaatschapskorting
Ook van oud-leden bewaren wij deze gegevens alleen met akkoord, om bij een reunie alle oud-leden uit te kunnen
nodigen.
Wat doen we met je gegevens en wat niet?
Wel
Wij delen je gegevens met de aangesloten bonden zodat je ook bij hen correct ingeschreven staat en de juiste informatie
ontvangt. Wij mailen via een BCC mail zodat anderen je gegevens niet krijgen. Wij hebben op de vereniging een ledenlijst
met adresgegevens, tenzij die geheim zijn. Bij geheime adressen geven wij aan de bonden het clubadres door, dat
betekent ook dat je geen informatie van de bond ontvangt. We vragen of je wel of niet op de foto wilt voor nieuwsbrief,
website en Facebook. Tot slot beveiligen wij je gegevens met wachtwoorden op de PC en mail. Mocht er onverhoopt iets
gebeuren met je gegevens zullen wij je hiervan direct informeren.
Niet
Wij leggen geen cookies vast via onze website en plaatsen geen ledengegevens op de website. Sagittarius kent geen ‘Mijn
omgeving’. Wij delen je gegevens niet met andere partijen dan de bonden of als wettelijk verplicht met politie/justitie. En
uiteraard verkopen wij je gegeven niet. Wij leggen geen gezondheidsgegevens vast, wel kun je op vrijwillige basis ons
bestuur en/of trainers op de hoogte stellen van situaties zodat zij daar rekening mee kunnen houden. Sagittarius maakt
voor haar werkzaamheden waarbij we persoonsgegevens gebruiken geen gebruik van derden.
Rechten
Als je wilt weten welke gegevens wij van je hebben, mail dan even de secretaris via Sagittarius.emmen.dr@gmail.com.
Mochten gegevens onjuist zijn, dan passen wij deze aan en als je wilt dat ze afgeschermd worden zullen wij dat doen.
Mocht je je gegevens willen verwijderen, kan dat alleen als je geen actief lid meer bent vanwege de
contributieverplichting.
Overigen
Op onze website staan verwijzingen naar andere sites, Sagittarius staat niet in voor de veiligheid van deze sites.
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