LBC Privacy verklaring
In 2018 wordt de (Nederlandse) Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese regel die geldt voor alle EU landen.
Deze AVG legt grotere verplichtingen op aan organisaties omtrent de behandeling van persoonlijke gegevens én
de publicatie van maatregelen die daarover door de organisatie zijn getroffen.
Een van de vereisten is een Privacy verklaring die in begrijpelijke taal beschikbaar moet zijn.
Rechtmatigheid
De Leiderdorpse Bridge Club (LBC), Bernardstraat 3, 2353GG Leiderdorp houdt gegevens bij van haar leden om
een doelmatige bedrijfsvoering binnen de club mogelijk te maken.
Gezien de omvang van de vereniging en de aard van de gegevens is geen wettelijke Functionaris voor de
Gegevensbescherming nodig.
Privacygerelateerde vragen kunnen worden gericht aan het bestuur, ledenadministrateur of de webmaster.
Doelbinding
De leden verstrekken gegevens aan de ledenadministrateur die deze doorzendt aan de NBB.
LBC houdt zelf een schaduw-registratie aan van de gegevens die bij de NBB zijn vastgelegd. Dit zijn de naam- en
adresgegevens (inclusief email, telefoonnummer) geslacht, geboortedatum en bankrekeningnummer, voorzover
opgegeven door het lid. Ook opgeslagen zijn de gegevens mbt soort lidmaatschap, speelmoment, datum
toetreding, NBB Rating en behaalde Meesterpunten. Leden kunnen optioneel een foto aanbieden.
Doel van de schaduwregistratie is de bevordering van communicatie tussen kader en leden alsmede leden
onderling; om indeling in wedstrijdgroepen mogelijk te maken, functies binnen de club aan leden te kunnen
koppelen en invallers -overzichten te maken.
Met een deel van de ledengegevens worden de overzichten gemaakt:
1. Ledenlijst
Naam, Speelmoment, NBB nr , Postadres, Email, Telefoon
2. Invallerslijst
Naam, Email, Telefoon, Speelmoment
3. Vrijwilligerslijst Naam, Email, Telefoon, NBB nr en kaderfunctie
4. Fotogalerij
Naam, Foto, NBB nr en speelmoment.
5. Verjaardienst Op de verjaardag van een lid wordt een felicitatieboodschap op de website geplaatst
De volgende functionarissen hebben een rol in de omgang met de gegevens
 Ledenadministrateur: stuurt alle gegevens van de leden door aan de NBB en slaat ze ook op in de
database van LBC
 Kaderleden (secretaris, wedstrijdleiders etc) kunnen extracten maken de onder 1-4 genoemde gegevens
 Leden kunnen de onder 1-4 genoemde gegevens inzien plus alle overige gegevens omtrent hun persoon.
 De webmaster kan alle gegevens inzien.
De gegevens worden door LBC niet aan derden ter beschikking gesteld, niet gebruikt voor interesseprofielen,
advertentiedoeleinden etc. IP en MAC adressen worden niet verzameld.
Minimale gegevens opslag
LBC slaat niet méér gegevens op dan nodig is voor de interne bedrijfsvoering.
Juistheid gegevens
LBC heeft geen verantwoordelijkheid t.a.v. de juistheid van de gegevens. Immers de leden zelf leveren hun
persoonlijke gegevens via de ledenadministrateur aan de NBB; de NBB berekent de op wedstrijdresultaten
gebaseerde gegevens.
De leden hebben de mogelijkheid bij de NBB hun gegevens in te zien en correcties voor te stellen .

Ook hebben leden (na registratie op de website van LBC) inzage in hun gegevens zoals deze in het
schaduwbestand zijn vastgelegd en er bestaan procedures om wijzigingen in de gegevens aan te bieden, het
wachtwoord te wijzigen of een registratie te verwijderen.
Opslagbeperking
Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.
Vertrouwelijkheid en Beveiliging
De onder 1-4 genoemde overzichten zijn alleen in te zien voor LBC clubleden die zich via een registratie procedure
hebben aangemeld. Na registratie kunnen zij zich naar het niet-publieke deel van de website begeven door met
NBB nummer en een wachtwoord in te loggen.
De onder 5 genoemde verjaardienst kent een opt-out regeling voor de leden die hun verjaardag (dag/maand)
verborgen willen houden.
Voor kaderleden bestaan extra mogelijkheden tot het maken van overzichten. Dit is geregeld via privileges die
aan een bepaalde functie zijn gekoppeld.
De database met de gegevens is ondergebracht bij YourHosting en is beveiligd met een wachtwoord dat alleen bij
de webmaster bekend is.
Het opvragen van gegevens op de website vindt plaats zonder SSL beveiliging op de internetverbinding.
Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de computer van een bezoeker wordt geplaatst.
Dit is vrijwel altijd het geval om een website goed te laten functioneren. De website van LBC gebruikt cookies
alleen om leden van de vereniging ingelogd te laten blijven. De cookies hebben een geldigheidsduur van 6
maanden; daarna worden zij vernietigd en moet opnieuw worden ingelogd. Bezoekers kunnen ook zelf uitloggen:
daarmee wordt de cookie ook vernietigd. Zonder het plaatsen van een cookie kan geen toegang tot het nietpublieke deel van de website worden gegeven.
Nieuwsbrieven
Er zijn beperkte mogelijkheden voor het bestuur en kader mbt het toezenden van nieuwsbrieven.
Deze functie is nog niet uitontwikkeld.
Een procedure om leden expliciete toestemming te laten geven voor toezending (opt-in) is niet gepland, evenmin
als een opt-out procedure.
Opmerking
In de Statuten en Huishoudelijk Reglement wordt géén melding gemaakt van de opslag van gegevens.
Deze verklaring wordt geacht deel uit te maken van het Huishoudelijk Reglement (bestuursbesluit nov 2017)
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