Trim Je Mee, Heerenveen
Bewegen onder begeleiding

Privacy Statement
Trim Je Mee, opgericht 23 oktober 1981 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
40003199, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen
wij duidelijk maken hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Als sportvereniging (vertegenwoordigd door het Bestuur) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze
doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
 Geen persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en deze rechten respecteren.
Indien u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens en/of over dit Privacy Statement, dan
kunt u contact opnemen met onze privacycoördinator, via de contactgegevens welke vermeld staan onder aan
dit document.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is.
Dit betreft het medische dossier van het calamiteitenregister. De betrokken partijen, lees hulpverleners, zijn
beroepshalve al gehouden aan de geheimhoudingsplicht. Met deze partijen maken wij ook nog in
voorkomende gevallen afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij
ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze
gegevens af te geven.
Tenslotte kunnen wij een duidelijk omschreven gedeelte van uw persoonsgegevens verstrekken aan derden
nadat u ons hiervoor schriftelijk toestemming gegeven heeft.
Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Minderjarigen
Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) uitsluitend nadat daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
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Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan
wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hanteren een gebruikersnaam-en-wachtwoord-beleid op al
onze digitale systemen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens( of een deel hiervan) door ons of
door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons 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 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.

Beeldmateriaal
Trim Je Mee gaat zorgvuldig om met beeldmateriaal van personen, en plaatst beeldmateriaal van leden,
vrijwilligers en donateurs alleen op de communicatiekanalen van de vereniging:
 Website: www.sporthartvereniging.nl
 Facebookpagina: https://www.facebook.com/sporthartvereniging
Indien een lid,vrijwilliger , donateur of een ouder van een minderjarige bezwaar heeft tegen het gebruik van
beeldmateriaal op bovengenoemde communicatiekanalen dan kan dit worden aangegeven bij de
privacycoördinator, zie paragraaf "Contactgegevens".
Ook vragen omtrent het gebruik van beeldmateriaal kunnen langs dezelfde weg gesteld worden.
Wij zullen beeldmateriaal uitsluitend aan derden verstrekken nadat u desgevraagd vooraf toestemming hebt
gegeven. Indien het beeldmateriaal van een minderjarige betreft, dan is het eerder vermelde artikel
"Minderjarigen" van toepassing.

Vragen en klachten
Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons
op, zie de paragraaf "Contactgegevens".
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, de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens
Trim Je Mee
Meindert de Haan (privacycoördinator)
Postadres: Commandeurstraat 44, 8442 AV Heerenveen
Email: mdehaan44@kpnmail.nl
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