Concrete uitwerking privacy reglement RV Salland
Uiteraard willen wij als sportvereniging voldoen aan de gangbare privacyregels, zoals
vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wettelijk ingaand 25
mei 2018. Een en ander is vastgelegd in het Privacy Reglement van RV Salland.
Hierbij de concrete uitwerking daarvan.
In algemene zin is het zo dat wij alleen informatie vragen en bewaren die nodig is voor de
ledenadministratie en voor de organisatie van de vereniging. Er gebeurt bijna niets meer op
papier, vandaar dat veel nadruk ligt op een zorgvuldige omgang met de verschillende
internetapplicaties.
Van de verzorgers van onze sites, met name de hostingsbedrijven, moeten wij de garantie
hebben dat zij zorgvuldig omgaan met de privacygevoelige informatie die bij hen bewaard
wordt. Dat moet gebeuren via zogenaamde 'verwerkingsovereenkomsten'. Daar wordt aan
gewerkt.
Een overzicht van de sites waarmee wij werken:
Op de Sallandwebsite worden in de verslagen geen achternamen gebruikt, wel worden
deze gebruikt bij het overzicht van leden van bestuur en commissies. Op het beveiligde deel,
achter een inlog, is de ledenlijst in te zien met mailadressen en telefoonnummers ten
behoeve van de onderlinge communicatie. Ook zijn daar de notulen in te zien met namen
van aanwezigen en afwezig-gemelden. Voorts zijn daar de namen te vinden van diegenen
die een winterroeiverklaring hebben getekend.
Gegevens zoals die bij aanmelding bij Salland opgegeven zijn (naam, adres, email,
telefoonnummer, banknummer, geboortedatum) worden ingevoerd in het
Boekhoudprogramma, e-Boekhouden.nl.
In een mail van 13 maart 2018 laat het bedrijf hiervan al weten aan de eisen van de AVG te
voldoen. De gegevens hierin worden door Salland zelf beheerd via de penningmeester die
ook de ledenadministratie doet, en er is inzage mogelijk door de secretaris.
De secretaris verzendt op onregelmatige tijden een email-nieuwsbrief, de 'Roeptoeter' naar
alle leden die met een mailadres in de ledenadministratie staan. De nieuwsbrief bevat geen
marketing. In deze nieuwsbrief kunnen wel de volledige namen van leden genoemd worden.
Een derde internetsysteem is MyFleet, het afschrijfsysteem voor de boten. Hierin worden
naam, geboortedatum en bevoegdheden botengebruik geregistreerd.
Door sommige leden wordt gebruik gemaakt van de Sportplanner. Het gebruik hiervan is
een individuele verantwoordelijkheid van de leden en niet van de vereniging. Wel staat op de
Sallandsite als service een link naar deze site.
Dit bericht wordt zo nodig bijgewerkt.
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