Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van G.S.W.V. Tandje Hoger gevestigd te Groningen, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 40023044, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Overige gegevens van de Vereniging:
Postbus 1347
9701 BH GRONINGEN
Rekeningnummer: NL86 RABO 0325 1375 60
Leden en donateurs van de vereniging delen persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang
dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor
u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen
naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:
secretaris@tandjehoger.com
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Gegevens verzameling
Het verzamelen van gegevens vindt voornamelijk plaats tijdens inschrijving van nieuwe leden. Deze
nieuwe leden vullen de persoonlijke gegevens in via een online formulier op www.tandjehoger.com
(beheerd door congressus) of door handmatige invoer na inschrijving via formulier.
Het gaat om de volgende gegevens:
Doel
Onderzoeken of u lid kan
worden
en
het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereenkomst
.

Administratie

Het versturen van TH-mails
(nieuwsbrief) en digitale
berichten

Het versturen van Het
Verzetje (Clubblad)

Gegevens invoer
-

Geslacht
Voornaam
Achternaam
Tussenvoegsel
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-Mail
Studentnummer of
NAW-Nummer of
Aclo-kaart

-

Geslacht (verplicht)
Voornaam
Achternaam
Tussenvoegsel
Adresgegevens
Bankgegevens
Betaalgegevens
Geboortedatum
E-mail
Telefoonnummer
Studentnummer of
NAW-Nummer of
Aclo-kaart
Studie
Taal
Email
Voornaam
Achternaam
Tussenvoegsel
Taal

-

-

Email
Voornaam
Achternaam
Tussenvoegsel
Adresgegevens

Grondslag

Bewaartermijn Ontvangers

Uitvoering
van de
overeenkoms
t

Indien u lid
wordt
gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.
Indien u geen
lid wordt
worden uw
gegevens zo
snel als
mogelijk
verwijderd
binnen 12
maanden.
Uitvoering
Gedurende de
van de
looptijd van de
overeenkoms overeenkomst
t
en tot 2 jaar
daarna, daarna
alleen in de
financiële
administratie
voor 7 jaar.

- Bestuur van de
vereniging

Toestemmin Gedurende de
looptijd van de
g
overeenkomst.
Indien u zich
uitschrijft
worden de
gegevens
verwijderd
binnen 12
maanden.
Gedurende de
Uitvoering
looptijd van de
van de
overeenkoms overeenkomst.
Indien u zich
t
uitschrijft
worden de
gegevens

- Bestuur van de
vereniging

- Bestuur van de
vereniging
- Belastingdienst

In het geval van THmails:
- E-tool MailChimp

- Bestuur van de
vereniging
In geval van
verzending via post:
- Drukker

Voor het afstemmen van
ons aanbod.

- Geboortedatum

Uitvoering
van de
overeenkoms
t

Voor het afstemmen van
ons aanbod.

- Studie

Toestemming

Contact bij ongeval

- Noodnummer

Toestemming

Ter benadering na
beëindiging lidmaatschap.
Bijvoorbeeld voor een
reünie of bijzondere
gebeurtenis.

-

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres

Toestemming

verwijderd
binnen 12
maanden.
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst
en tot 2 jaar
daarna, daarna
alleen in de
financiële
administratie
voor 7 jaar.
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst
en tot 2 jaar
daarna, daarna
alleen in de
financiële
administratie
voor 7 jaar.
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.
Indien u zich
uitschrijft
worden de
gegevens
verwijderd
binnen 12
maanden.
Zolang als de
toestemming
niet is
ingetrokken.

- Vervoerder

- Bestuur van de
vereniging

- Bestuur van de
vereniging

- Bestuur van de
vereniging

- Bestuur van de
vereniging

Toegang tot gegevens - Grondslag
Het voltallige bestuur van G.S.W.V. Tandje Hoger van het huidige jaar heeft toegang tot gegevens van
de leden, via een beveiligde verbinden (SSL).
De voorzitter heeft een controlerende functie en heeft toegang tot gegevens voor contact met leden
en het controleren van de secretaris.
De secretaris is verantwoordelijk voor het ledenbeheer. Toegang tot de gegevens is noodzakelijk om
inschrijvingen te controleren. Daarnaast is toegang noodzakelijk voor eventuele inschrijvingen van
leden bij de NTFU.
De penningmeester heeft toegang tot gegevens voor gebruik bij gemachtigde afschrijvingen van de
rekening van het lid (onder andere contributie).
De intern commissaris heeft toegang tot gegevens van de leden, als verantwoordelijke voor
commissies en interne communicatie.
De racecommissaris heeft toegang tot gegevens van de leden als verantwoordelijke voor de
racecommissie en eventuele inschrijvingen van leden bij de KNWU.

De PR-commissaris heeft toegang tot gegevens van de leden als verantwoordelijke voor de PRcommissie en interne PR communicatie.
Na de ALV dient het nieuwe bestuur het oude te verwijderen als beheerders van de website.
Leden hebben toegang tot afgeschermde profielen van leden. Voor deze functie wordt de voornaam
en achternaam gebruikt. Leden bepalen zelf welke informatie hier wordt weergegeven. Daarnaast
heeft het lid de mogelijkheid om zichzelf te verbergen in de online almanak.

Rechten van het lid
Inzage
Een lid kan te allen tijde inzien welke gegevens worden verwerkt, inclusief informatie over de
uitvoering van het lidmaatschap, in het privacybeleid.

Recht op rectificatie
Een lid heeft de mogelijkheid om gegevens te laten aanpassen.

Recht op vergetelheid
Een lid de mogelijkheid om zijn gegevens te laten verwijderen, mits er geen openstaande rekeningen
zijn.

Recht op beperking van de verwerking
Een lid heeft het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen, wanneer bijvoorbeeld de
juistheid van de gegevens door de betrokkene wordt betwist of wanneer de persoonsgegevens niet
meer nodig zijn voor de doelen van de verwerking.

Recht op kennisgeving
Mochten de persoonsgegevens verbeterd, verwijderd of beperkt worden, dan wordt dit gemeld bij
het betreffende lid.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Leden kunnen hun verwerkte gegevens opvragen bij de secretaris. Deze levert vervolgens een excel
bestand aan met de beschikbare gegevens.

Gegevens mutaties
Gegevens mutaties vinden plaats op verzoek van het betreffend lid of wanneer nieuwe gegevens
verstrekt worden aan een bestuurslid. Voor de ledenlijst controle wordt gebruik gemaakt van de
exporteerfunctie naar excel. Het bestand met excel gegevens wordt gedownload via een beveiligde
verbinding en dient verwijderd te worden wanneer deze niet langer nodig is voor administratieve
doeleinden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel
in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

-

Gegevens worden met toestemming van het lid gedeeld met nieuwsbrief service MailChimp.
Het gaat hierbij om: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam en email.
De website wordt beheerd door een externe partij: Congressus. Met deze partij is een
bewerkersovereenkomst gesloten. De medewerkers hebben GEEN toegang tot gegevens van
leden van G.S.W.V. Tandje Hoger.

Google
Voor de opslag van documenten en foto’s en het hanteren van de mailadressen van het bestuur
wordt gebruik gemaakt van de G-suite en Cloud, services van Google. Google doet mee aan het
Privacy Shield door middel van zelf-certificeren, zoals hier te zien. Google verklaard daarmee dat ze
voldoen aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. In de DPA
(v2.0) van Google staat verder beschreven hoe het bedrijf gegevens behandeld, die worden
opgeslagen via de G-suite service.

Nieuwsbrief (TH-mail)
Tandje Hoger maakt gebruik van Mailchimp services voor het verspreiden van nieuwsbrieven. Het
platform maakt een aantrekkelijk design mogelijk. Dit stelt Tandje Hoger in staat om op een
aansprekende wijze leden en donateurs op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de
vereniging. Tijdens het inschrijven het op het profiel heeft het lid de mogelijkheid om zich aan te
melden voor de nieuwsbrief.
-

-

-

Zoals vermeld maakt de vereniging gebruik van services van Mailchimp. Voor het benoemen
van een lid in de mail wordt vooraf om toestemming gevraagd, tenzij het lid informatie met
eigen naam zelf aanlevert, bijvoorbeeld via een daarvoor dienend formulier.
Voor foto’s in de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van foto’s die gemaakt zijn met
promotiedoeleinden. Tijdens het maken van deze foto’s wordt benadrukt dat de foto’s
gebruikt worden voor promotie van de vereniging.
In de nieuwsbrief wordt een tracking-pixel of web beacons toegevoegd door MailChimp.
Deze technologieën maken het mogelijk voor het bestuur om het bereik van de mail te
analyseren en verbeteren. MailChimp gebruikt deze informatie zelf om de service aan de
vereniging te verbeteren, door ons meer informatie te verschaffen over lezers. De vereniging
maakt geen gebruik van de betaalde services van MailChimp.

Voor het gebruik van Mailchimp vragen we om de volgende toestemming:
-

Het overbrengen van contact informatie van het lid naar Mailchimp (namen en emailadres).
Het opslaan van de contact informatie in het Mailchimp account.
Het verzenden van marketing emails via het Mailchimp account naar het lid.

-

Het bijhouden van interacties met de mail voor marketing doeleinden (open en klik
registratie).

Het lid heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Dit kan via
verstuurde mails van Mailchimp. Om te voorkomen dat emails verstuurd worden blijven de gegevens
beschikbaar op het Mailchimp account. Een lid heeft daarnaast de mogelijkheid om zich volledig te
laten uitschrijven bij Mailchimp. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de secretaris van
Tandje Hoger.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door
de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om
u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in
gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw
voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe
vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Tandje Hoger maakt gebruik van Google Analytics, om website activiteit te kunnen analyseren en
verbeteringen door te voeren aan de indeling of pagina’s. Daarnaast wordt er op de voorpagina een
aantal widgets getoond. De widget van Strava en Twitter plaatsen cookies om interactie met de
widget mogelijk te maken door bezoekers. Tandje Hoger vind het belangrijk om deze widgets op de
voorpagina te tonen om bezoekers een indruk te geven van activiteiten van onze club en de leden.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van functionele cookies om leden automatisch in te loggen.

Beveiliging
De server maakt gebruik van een beveiligde (SSL) verbinding, voor een veilige communicatie met de
server. Volledige toegang tot de persoonsgegevens is enkel beschikbaar voor bestuursleden. Deze
dienen hiervoor te zijn ingelogd en maken gebruik van two-factor authenticatie als extra beveiliging.
Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de
toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Als studentenvereniging verwerken we geen persoonsgegevens van kinderen.

De vereniging verklaard verder:
-

-

Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de
vereniging.
Het privacybeleid is duidelijk te vinden op de website, voor zowel leden als niet-leden.
Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst,
aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de
website van de vereniging.
Persoonsgegevens worden verzameld op het aanmeldingsformulier. Daarin wordt duidelijk
verwezen naar het privacybeleid van de vereniging.

-

-

-

-

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen
waarmee we geenverwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.
o De vereniging maakt gebruik van een de services van een aantal partijen. Voor de
website is een verwerkersovereenkomst gesloten met Congressus. Voor de
nieuwsbrief is een verwerkersovereenkomst getekend van MailChimp. Voor mail en
opslag doeleinden maakt de vereniging gebruik van Google G Suite. Voor een
overeenkomst verwijzen wij hiervoor naar de Data Processing and Security Terms van
Google.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met
beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem
ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
Wanneer een lid zich uitschrijft worden de gegevens binnen twee jaar verwijderd. Standaard
wordt dit gedaan aan het begin van een volgend jaar, immers het lid betaald voor zijn of haar
lidmaatschap tot 31 december. Mits alle betalingen zijn voldaan en er geen wettelijke
bewaarplicht geldt, worden de gegevens van het lid verwijderd uit het systeem. Bij uitschrijving
wordt aan het lid gevraagd of contactgegevens bewaard mogen worden om in de toekomst
een reünie of lustrum te kunnen organiseren en oud-leden daarvoor te kunnen uitnodigen.
Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op
grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Overzicht Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
-

-

-

Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.
Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.
We hebben meervoudige authenticatie ingevoerd.
Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene
slotje =HTTPS).
Het bestuur heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.
Persoonsgegevens zijn alleen in te zien op de website met een gebruikersnaam en
wachtwoord. De geautoriseerden gebruiken daarnaast een two-factor authentication om
toegang te krijgen.
Lokale bestanden met persoonsgegevens worden altijd verwijderd wanneer zij niet langer
nodig zijn.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van
minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Wij als vereniging hebben geen papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan.
Voor het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief wordt toestemming gevraagd aan het lid
of de donateur, via de website. Het delen van namen en e-mail met de service provider is
hierbij noodzakelijk. Een lid heeft altijd de mogelijkheid om de voorkeuren te wijzigen. Het
Verzetje wordt alleen verstuurd aan leden en donateurs en bevat gemengde inhoud (nieuws
en reclame van sponsors). Leden hebben de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden. Wij
als verenigingen vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale
direct markering.
Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de

Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken
tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:
E-mail:

Secretaris van G.S.W.V. Tandje Hoger
secretaris@tandjehoger.com

Aldus verklaard door:
Naam persoon:
Plaats:
Datum:

Dex Hartman
Groningen
15-05-2018

