Naam Verwerking

Verwerkingsverantwoordelijke

Beheerder

Registratie van
lidmaatschap bond

Nederlandse
Bestuur ABC Taxus
Handboogbond (NHB)
(specifiek secretaris)
https://docs.google.com/d
ocument/d/1AfBBC9TyG1EG
YxOv45jS0_Ne6Ux0Thi3sDY
D4dTvwU/edit?usp=sharing

Beveiliging

Categorieën persoonsgegevens

Doel

Betrokkenen

Grondslag

Gegevens staan op een server
van de NHB, waartoe de
secretaris en de
penningmeestertoegang
hebben met een wachtwoord.

a. voornaam, achternaam
d. geslacht, geboortedatum
c. nationaliteit en taal
d. datum aanvang/einde
lidmaatschap
e. administratienummers (waaronder
lidnummer)
f. e-mailadres
g. telefoonnummer
h. postadres

a. ten uitvoering van de
lidmaatschapsovereenkomst,
b. voor het aanmaken van een account
c. voor deelname aan wedstrijden en
verzenden uitslagen
d. om goed te kunnen communiceren met
leden

NHB, ABC Taxus, leden 2. noodzakelijk voor
NHB
uitvoering van een
overeenkomst
4. ten behoeve van vitaal
belang van betrokkene
6. gerechtvaardigde belang

Ontvangers (Verwerkers)

Bijzondere persoonsgegevens

Maximale bewaartermijn

ABC Taxus

nee

De NHB bewaart
persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan
wel op grond van de wet is
vereist. 2 jaar na beëindiging van
het lidmaatschap worden
persoonsgegevens (vallende
buiten wettelijke
bewaartermijnen) verwijderd.
Persoonsgegevens die een
historisch doel dienen, oa.
records etc, worden
geminimaliseerd bewaard.

PIA noodzakelijk
ivm hoog risico?
nee

Financiële administratie ABC Taxus
(Debiteuren
crediteuren)

Penningmeester en
secretaris

De financiële administratie
staat op de server van eboekhouden.nl, waardoor
back-up zeker is. De
penningmeester heeft het
beheer van deze gegevens en
toegang door middel van een
wachtwoord.

a. voornaam, achternaam
b. e-mailadres
c. postadres
d. betalingsgegevens
e. IBAN
f. geslacht

uitvoeren van de financiële administratie

Debiteuren,
crediteuren

2. noodzakelijk voor
e-boekhouden (https://www.e- nee
uitvoering van een
boekhouden.nl/voorwaarden/alg
overeenkomst
emene-voorwaarden)
3. voldoen aan een wettelijke
verplichting
4. ten behoeve van vitaal
belang van betrokkene
6. gerechtvaardigde belang

7 jaar

nee

Contributie

ABC Taxus

Penningmeester en
secretaris

Alle gegevens relevant aan de
inning van de contributie
staan op de server van
Clubcollect. De
penningmeester en secretaris
hebben hiertoe toegang.

a. voornaam, achternaam
d. geslacht
c. lidnummer
d. datum aanvang/einde
lidmaatschap
e. administratienummers
f. e-mailadres
g. telefoon
h. postadres
i. betalingsgegevens
j. Gelrepashouder of niet

Innen van contributie en bijhouden goede
registratie van lidmaatschap en financiële
administratie

leden ABC Taxus

2. noodzakelijk voor
uitvoering van een
overeenkomst
4. ten behoeve van vitaal
belang van betrokkene
6. gerechtvaardigde belang

Clubcollect
nee
(https://www.clubcollect.com/nl
/juridisch/)

7 jaar

nee

Documentenbeheer

ABC Taxus

Bestuur ABC Taxus
(specifiek secretaris)

persoonsgegevens
noodzakelijk voor de
inschrijving bij diverse
instanties worden zo
nauwkeurig mogelijk
behandeld, verzonden en zo
snel mogelijk weer verwijderd

a. voornaam, achternaam
d. geslacht
e. administratienummers
f. e-mailadres
g. telefoon
h. postadres

Inschrijving Kamer van Koophandel, ING, SNS
en dergelijke

Personen die zijn
opgenomen in de
documenten, de
archiefbescheiden.

6. gerechtvaardigde belang

n.v.t.

Mogelijk pasfoto, kopie
legitimatiebewijs

t/m verzending

nee

Beveiligingssysteem

ABC Taxus

Gebouwbeheerder

Alleen de gebouwbeheerder
heeft toegang tot deze
gegevens

a. voornaam, achternaam
d. tijdstip openen/sluiten

Controle op correct afsluiten

Leden met een sleutel 6. gerechtvaardigde belang
en code die het
gebouw afsluiten

n.v.t.

nee

1 jaar

Nee

Trainingen

ABC Taxus

Trainers:
a. basiscursus
b. jeugdtraining
c. 3d/veldtraining
d. targettraining

Alleen de trainers van de
a. naam, geslacht, geboortejaar
training waaraan jij deelneemt b. e-mailadres telefoon
hebben toegang tot deze
c. voortgang training
gegevens. Trainers bewaren
deze gegevens op een
verantwoorde manier.

Registratie van deelname aan trainingen,
voortgang cursisten

Deelnemers aan
trainingen

6. gerechtvaardigde belang

n.v.t.

ja, gegevens over fysieke Tot maximaal 1 jaar na deelname
en psychologische
aan trainingen
fitness waaronder ook
gebreken.

Nee

Wedstrijden

ABC Taxus

wedstrijdcoördinator

De wedstrijdcoördinator
ontvangt gegevens voor
inschrijving en verzend deze
naar de juiste partij voor de
wedstrijd. Ook ontvangt de
coördinator uitslagen die
zij/hij doorzend aan de
betreffende deelnemer. (ABC
Taxus e-mailadres)

a. Naam, geslacht, geboortejaar, land
b. E-mailadres, telefoon
c. NHB bondsnummer
d. naam vereniging
e. schietniveau

Het opslaan en gebruiken van gegevens voor Deelnemers aan
interne verwerking in het kader/ ten behoeve wedstrijden
van:
a. Het verzamelen van alle gegevens benodigd
om een wedstrijd te organiseren of onze
leden de mogelijkheid te geven zich in te
schrijven voor een niet door ons
georganiseerde wedstrijd.
b. Het informeren en doorsturen van
relevante informatie;
c. het direct kunnen benaderen van de
betrokkenen;
d. het bijhouden van resultaten/uitslagen.

6. gerechtvaardigde belang

NHB, organiserende verenigingen nee

n.v.t.

Nee

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie
heeft alleen toegang tot die
persoonsgegevens die zelf
verzameld zijn voor het doel.
Voor bijv. mail aan alle leden
wordt de secretaris/PR
portefeuillehouder erbij
betrokken. (ABC Taxus emailadres)

a. Naam, geboortejaar
b. e-mailadres, telefoon
c. schietniveau

Het onderhouden van contacten met alle
betrokken personen bij een activiteit of
evenement.

6. gerechtvaardigde belang

n.v.t.

n.v.t.

nee

Activiteiten
ABC Taxus
georganiseerd door ABC
Taxus

Deelnemers,
organisatoren

nee

Naam Verwerking

Verwerkingsverantwoordelijke

Beheerder

Beveiliging

Categorieën persoonsgegevens

Doel

Boogschietclinics/
demonstraties

ABC Taxus

Demonstratiecommissie

Geïnteresseerde heeft
rechtstreeks contact met de
coördinator. Voor facturering
is er contact met de
penningmeester (ABC Taxus emailadres)

a. voornaam, achternaam
b. leeftijd
c. e-mailadres, telefoonnummer,
postadres

ten uitvoering van de clinic/demonstratie van Deelnemers,
het boogschieten
begeleiders

1. ondubbelzinnige
n.v.t.
toestemming van betrokkene
4. ten behoeve van vitaal
belang van betrokkene
6. gerechtvaardigde belang

Bestuur, overige
commissies,
vrijwilligers

ABC Taxus

Bestuur ABC Taxus
(specifiek secretaris)

Stukken van het bestuur staan
bij Dropbox opgeslagen
waartoe de bestuursleden
toegang hebben en de
secretaris uiteindelijk
verantwoordelijk is voor wat
er op staat en wat weg
gegooid wordt.

a. voornaam, achternaam
b. functie(s)
c. tijdstip uitvoering taak
d. registratie van benodigde
diploma's/vergunningen enz. voor
uitvoering taak

Het opslaan en gebruiken van gegevens voor
interne verwerking in het kader van een
verantwoord beheer van de database van
bestuursleden, commissieleden en
vrijwilligers, met als doel:
a. het leggen van contact;
b. het informeren en doorsturen van relevante
informatie over bijeenkomsten, producten en
diensten van de bond en eventuele andere
relevante organisaties;
c. werving en behoud van de vrijwilligers;
d. het verrichten van al die administratieve
beheer- en uitvoeringswerkzaamheden ten
aanzien van de vrijwilligers die, gelet op de
doelstelling van de vereniging, noodzakelijk,
gebruikelijk of wenselijk zijn
e. Het kunnen verrichten van alle (overige)
activiteiten die gebruikelijk zijn voor een
ledenorganisatie.

Bestuursleden,
commissieleden,
coördinatoren en
(overige) vrijwilligers

4. ten behoeve van vitaal
belang van betrokkene
6. gerechtvaardigde belang

n.v.t. (Dropbox,
nee
https://www.dropbox.com/priva
cy2018)

Uiterlijk twee jaar nadat de
nee
relatie met de vereniging is
beëindigd en langer voor zover
noodzakelijk voor behoud
historie, tenzij de betrokkene te
kennen heeft gegeven bezwaar te
hebben tegen handhaven van de
gegevens in verband met behoud
van de historie.

Diverse relaties

ABC Taxus

Bestuur ABC Taxus

De meeste communicatie is
a. Voornaam, achternaam
via de mail. Onze mail staat op b. e-mailadres, postadres,
een server van SoHosted.
telefoonnummer
Eenieder met een
'functie'@abctaxus.nl
mailadres heeft toegang tot
de adressen van hem en zijn
voorgangers. Bij overzetten
mailadres wordt het
wachtwoord vervangen.

In staat zijn de juiste persoon te bereiken
wanneer nodig.

Contactpersonen
zoals van andere
verenigingen,
Sportbedrijf,
Sportfederatie en de
gemeente Arnhem.

6. gerechtvaardigde belang

n.v.t.

n.v.t.

nee

Nieuwsbrieven

ABC Taxus

Bestuur ABC Taxus
(specifiek secretaris en
portefeuillehouder PR)

Nieuwsbrief wordt opgezet
door secretaris, PR
portefeuillehouder en PR
ondersteuner via het
Mailchimp bulkmail systeem.
Dit is een wachtwoord
beveiligd systeem.

Het verzenden of bezorgen van publicaties en Contactpersonen
andere informatie ten behoeve van de leden. nieuwsbrief

1. ondubbelzinnige
toestemming van betrokkene
4. ten behoeve van vitaal
belang van betrokkene
6. gerechtvaardigde belang

Mailchimp
nee
(https://mailchimp.com/legal/pr
ivacy/ &
https://www.privacyshield.gov/p
articipant?id=a2zt0000000TO6hA
AG&status=Active)

Bij afmelden gegevens (Opt-out)

nee

6. gerechtvaardigde belang

Wix.com
nee
(https://www.wix.com/about/pri
vacy)

n.v.t.

nee

Website

ABC Taxus

Bestuur ABC Taxus
(specifiek
portefeuillehouder PR )

a. Voornaam, achternaam
b. e-mailadres

Toegang tot de achterkant van cookiegegevens
de website is behouden aan
de portefeuillehouder PR en
door hem aangewezen
ondersteunende leden. De
inhoud kan bewerkt worden
via Wix en de zaken met
betrekking tot hosting via
SoHosted.

Betrokkenen

Mailchimp gebruikt de informatie voor
marketingdoeleinden (zie privacyverklaring
Mailchimp)

Communicatie met bezoekers:
a. leden
b. geïnteresseerden
c. contactpersonen

bezoekers van de
website

Grondslag

Ontvangers (Verwerkers)

Bijzondere persoonsgegevens

Maximale bewaartermijn

nee

n.v.t.

Nee

PIA noodzakelijk
ivm hoog risico?
nee

Naam Verwerking

Verwerkingsverantwoordelijke

Beheerder

Beveiliging

Beeldbank

ABC Taxus

Bestuur ABC Taxus
(specifiek
portefeuillehouder PR)

Bestuursstukken
vereniging

ABC Taxus

Bestuur ABC Taxus
(specifiek secretaris)

Categorieën persoonsgegevens

Betrokkenen

Grondslag

Alleen de verantwoordelijke
fotomateriaal waarop mensen
Van en voor onze leden verzamelen en
voor PR en leden die hierbij
zichtbaar in beeld gebracht worden. vertonen we beeldmateriaal
helpen zijn in staat
beeldmateriaal toe te voegen
of weg te halen. Dit is door
toegang tot de Google account
van ABC Taxus en de Wix
website. Daarnaast kunnen
alleen onze leden het
beeldmateriaal bekijken,
omdat het achter een
wachtwoord staat dat eens
per jaar veranderd en via de
nieuwsbrief aan de leden
wordt verstuurd.

Leden van ABC Taxus,
bezoekers
evenementen,
demonstraties

1. ondubbelzinnige
Google Photos
foto: ras, fysiek
toestemming van betrokkene (https://www.gstatic.com/policie zichtbare beperkingen
6. gerechtvaardigde belang s/privacy/pdf/20190122/f3294e95
/google_privacy_policy_enGB_eu.pdf)

a. standaard: opt-out
b. clinics/demonstratie: opt-in

Stukken van het bestuur staan
bij Dropbox opgeslagen
waartoe de bestuursleden
toegang hebben en de
secretaris uiteindelijk
verantwoordelijk is voor wat
er op staat en wat weg
gegooid wordt.

Contactpersonen,
leden

6. gerechtvaardigde belang

n.v.t. (opt-out mogelijk)

in de stukken nodig voor goed
bestuur staan soms
persoonsgegevens, zoals
contactgegevens en foto's
enzovoorts

Doel

Voor goed bestuur en het kunnen bijhouden
van een historie van de vereniging.

Ontvangers (Verwerkers)

Bijzondere persoonsgegevens

n.v.t. (Dropbox,
foto: ras, fysiek
https://www.dropbox.com/priva zichtbare beperkingen
cy2018)

Opties grondslag:
1. ondubbelzinnige toestemming van betrokkene
2. noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
3. voldoen aan een wettelijke verplichting
4. ten behoeve van vitaal belang van betrokkene
5. ten behoeve van uitvoering van een publiekrechtelijke taak
6. gerechtvaardigde belang

Maximale bewaartermijn

PIA noodzakelijk
ivm hoog risico?
nee

nee

