Privacyreglement Volleybalvereniging AMVJ-Martinus Amstelveen
Volleybalvereniging AMVJ-Martinus Amstelveen vindt het noodzakelijk om de persoonsgegevens van haar
leden, vrijwilligers en relaties op adequate wijze te beschermen. Met het privacyreglement geven wij
invulling aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG, welke op 25 mei 2018 van
kracht is geworden en informeren wij hoe wij binnen Volleybalvereniging AMVJ-Martinus Amstelveen
omgaan met persoonsgegevens.
Het privacyreglement is van kracht voor alle leden en relaties van AMVJ-Martinus vanaf het moment van
vaststelling door de Algemene Leden Vergadering, hierna ALV, van 15 november 2018. Dit
privacyreglement betreft de interpretatie van het bestuur van AMVJ-Martinus op de AVG en hoe deze
gegevens beschermd dienen te worden. Vervolgens is het reglement vastgesteld door de ALV en daarmee
geaccepteerd door de leden. Onder alle leden wordt hieronder naast de spelende en trainende leden ook
de vrijwilligers verstaan zoals trainers, coaches, ledenadministrateurs, commissies, websitebeheer,
bardiensten en alle overige vrijwilligers. Onder relatie wordt ieder niet-lid bedoeld dat aangegeven heeft
van diensten van AMVJ-Martinus gebruik te willen maken en derhalve is opgenomen in een bestand.
Het privacyreglement van AMVJ-Martinus bevat de volgende artikelen onderverdeeld in de volgende
rubrieken:
Persoonsgegevens
1. Alle leden van AMVJ-Martinus vallen onder dit privacyreglement;
2. Voor de definitie van persoonsgegevens wordt verwezen naar de definities gesteld in de AVG;
3. AMVJ-Martinus heeft enkel persoonsgegevens van leden en relaties met als doel de leden en
relaties van dienst te zijn, conform artikel 4 van de AVG. Voorbeeld hiervan is dat AMVJ-Martinus
de mailadressen zal gebruiken voor het verspreiden van de digitale nieuwsbrief of andere clubgerelateerde zaken;
4. AMVJ-Martinus zal nooit persoonsgegevens delen met partijen om commerciële doeleinden te
behalen;
Vrijwilligers
5. Alle vrijwilligers van AMVJ-Martinus dienen lid te worden van de vereniging en vallen derhalve
onder dit privacyreglement;
6. Alle vrijwilligers dienen de persoonsgegevens onder hun beschikking zo goed mogelijk te
beschermen. Indien dit niet mogelijk is, zal de vrijwilliger de persoonsgegevens dienen te
verwijderen. Mocht de vrijwilliger twijfel of deze de persoonsgegevens onder diens beschikking
goed kan beschermen, kan informatie verkregen worden bij het bestuur;

7. Alle vrijwilligers die persoonsgegevens tot hun beschikking hebben zijn gebonden tot het
geheimhouden van deze persoonsgegevens voor zover dit niet ten doel is om de leden ten dienst
te zijn;
8. Alle vrijwilligers met een functie waarbij het hebben van persoonsgegevens verbonden is, zullen
een relevante Verklaring Omtrent Gedrag, hierna VOG, zonder bezwaar dienen te overhandigen.
Het bestuur is gemachtigd in de ALV van voorjaar 2018 om de vrijwilligers te verzoeken deze VOG
voor de relevante vrijwilligersrubrieken op te vragen. De vrijwilliger communiceert deze bij
ontvangst (digitaal) met het bestuur welke deze zullen bewaren zolang de vrijwilliger actief is voor
AMVJ-Martinus. Zie voor een overzicht van de relevante VOG elementen voor iedere vrijwilliger
tabel 1;
Beeldmateriaal
9. Het plaatsen van teamfoto’s en niet aanstootgevende relevante evenementen- en actiefoto’s op
de eigen website en Facebook pagina is toegestaan;
10. Alle vrijwilligers weerhouden zich van het maken van beeldmateriaal dat niet gemaakt is met het
doel van artikel 9. Indien dit wel gebeurt zal de persoon in kwestie per direct en onomkeerbaar
het beeldmateriaal dienen te verwijderen zodat het volledig niet meer bestaat.
Medische informatie
11. Het is het doel om geen medische informatie van leden te verkrijgen en te bewaren. Medische
informatie welke wordt verkregen, heeft enkel ten doel om de veiligheid van het relevante lid, de
overige leden, de trainers en coaches te waarborgen in het kader van clubactiviteiten;
Opslag en beveiliging van persoonsgegevens
12. AMVJ-Martinus zal nooit persoonsgegevens opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU
en/of welke niet onder de AVG vallen;
13. AMVJ-Martinus is verplicht persoonsgegevens die fiscaal van belang zijn, nog 7 jaar na het
opzeggen van een lidmaatschap te bewaren. Van alle overige gegevens is de bewaartermijn 2 jaar
met uitzondering van het in artikel 17 gestelde;
14. Elk lid kan om inzage verzoeken van de door AMVJ-Martinus opgeslagen persoonsgegevens van
dit lid;
15. Indien leden op basis van inzage in de persoonsgegevens onjuistheden of andere zorgen
opmerken over de door AMVJ-Martinus opgeslagen persoonsgegeven, kunnen zij dit melden
overeenkomstig artikel 18. Elk lid, oud-lid of relatie kan zijn gegevens inzien, laten corrigeren of
laten verwijderen door verzoek per mail aan het bestuur;
16. AMVJ-Martinus bewaart voornamelijk haar informatie van leden in het ledenadministratie
systeem van de NeVoBo, hierna SportLink, en daarnaast in enkele Excel bestanden welke
beschikbaar zijn voor de relevante personen via Dropbox en Google Mail voor het verspreiden
van de Nieuwsbrief. AMVJ-Martinus heeft zo goed mogelijk waarborgen genomen om de
informatie in SportLink, Google Mail en Dropbox te beschermen tegen verlies en/of diefstal;
17. Van oud-leden wordt enkel een selectie van gegevens bewaard om contact met oud-leden op te
kunnen nemen.

Klachten
18. Klachten en/of zorgen over (medische) persoonsgegevens dienen schriftelijk of per mail gemeld
te worden bij het bestuur van AMVJ-Martinus, welke vervolgens zal beoordelen welke passende
maatregelen genomen dienen te worden;
19. Indien er één of meerdere leden bezwaar hebben gemaakt tegen gedeeld en/of geplaatste
beeldmateriaal, dient dit gemeld te worden bij het bestuur dat vervolgens zal beoordelen welke
passende maatregelen genomen dienen te worden;
20. Indien een klacht door een lid, ouder van een lid en/of vrijwilliger naar het oordeel van de bewuste
persoon niet passend is opgevolgd, dient de ‘commissie van beroep’ als tweede lijn waarbij het
issue gemeld kan worden.
Wijzigingen
21. Wijzigingen op dit privacyreglement kunnen door het bestuur worden aangebracht. Wijzigingen
zullen vervolgens bij de eerstvolgende ALV worden besproken en vastgesteld.

Tabel 1: VOG schema voor vrijwilligers
Bestuur
12. Met gevoelige/vertrouwelijke
informatie omgaan
21. Met contante en/of girale
gelden en/of (digitale)
waardepapieren omgaan
84. Belast zijn met de zorg voor
minderjarigen
85. Belast zijn met de zorg voor
(hulpbehoevende) personen,
zoals ouderen en gehandicapten
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