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In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van IJ.H.C. Dordrecht Lions omgaat met de aan haar verstrekte persoons gegevens. 

1 Begripsbepalingen:

1. Het bestuur, zijn de mensen die zijn gekozen door de leden tijdens 
de Algemene Leden Vergadering en daadwerkelijk zijn ingeschre-
ven bij de Kamer van Koophandel.

2. Leden, zijn alle leden van de vereniging die als zodanig staan 
ingeschreven in het ledenbestand, inbegrepen vrijwilligers, team/
bench officials, ereleden en leden van verdiensten.

3. Onder persoonsgegevens wordt verstaan, achternaam, roep-
naam, voornamen, volledig adres, postcode en woonplaats, tele-
foonnummer, mobielnummer, geboorte datum, geboorteplaats, 
nationaliteit, man/vrouw, emailadres, bank/IBAN nummer en NIJB 
nummer.

4. Onder vereniging wordt verstaan  de IJ.H.C. Dordrecht Lions, zoals 
omschreven in de Statuten.

5. Inschrijfformulier, is het aanmeldformulier lidmaatschap van 
IJ.H.C. Dordrecht Lions.

2 Doel van de verwerking en het beheer van persoonsgegevens:

Van de leden, team/bench officials en clubscheidsrechters van de 
vereniging worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- 
en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresge-
gevens, telefoonnummer, e-mailadres en een pasfoto (noodzakelijk 
voor de bondspas van de IJshockey Nederland).

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 
doelen: het voeren van een ledenadministratie inclusief het afhan-
delen van (contributie)betaling(en) van de leden, om u te kunnen 
informeren voor het uitoefenen van de sport- en overige activiteiten 
van de vereniging en voor het inschrijven van leden, officials en club-
scheidsrechters bij  IJshockey Nederland.

Van de vrijwilligers van de vereniging worden de volgende persoons-
gegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoon-
nummer en e-mailadres.

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 
doelen: om u te kunnen informeren voor de betreffende vrijwilligers- 
en overige activiteiten van de vereniging.

Ten behoeve van sponsoring  worden de volgende persoonsgege-
vens verwerkt: voor- en achternaam (eventueel bedrijfsnaam + con-
tactpersoon), adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze gegevens worden verwerkt voor betreffende informatiever-
strekking, om overeenkomsten aan te kunnen gaan, uit te voeren en 
om het betalingsverkeer af te wikkelen van de diensten of produkten, 
alsmede voor het verstrekken van nieuwsbrieven; uiteraard houdt de 
vereniging hierbij rekening met het feit of u bevestigd hebt nieuws-
brieven te willen ontvangen.

3 Verwerken van persoonsgegevens:

De persoonsgegevens worden beheerd door de secretaris en/of de 
ledenadministratie van de vereniging en door de penningmeester 
van de vereniging. Hij/zij heeft daartoe een bestand ter beschikking. 
Hij/zij zal de gegevens verwerken en aanpassen. In dit bestand zijn 
de onder punt 1.3 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen. 

Indien iemand lid wil worden van de vereniging zal hij/zij daartoe 
een inschrijfformulier moeten invullen en ondertekenen, zodat hij/
zij akkoord gaat met het verwerken en opslaan van de gegevens 
genoemd onder punt 1.3 van dit reglement. 

Het inschrijfformulier zal tevens verwijzen naar dit ‘Privacy Regle-
ment IJ.H.C. Dordrecht Lions’. Het reglement zelf zal op de website 
van de vereniging worden geplaatst. 

De persoonsgegevens worden NIET verspreid aan derden en eigen 
leden, behoudens met toestemming van betrokkene.

De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de persoon lid is van 
de vereniging. 

Zodra het lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd, zullen de persoons-
gegevens worden bewaard in overeenstemming met het gestelde 
onder Bewaartermijn. 

Voor deelname aan activiteiten van de vereniging, dient men zich op 
te geven met naam, voornaam, gsm en e-mail adres. Deze informatie 
zal worden gedeeld met de organisatoren van deze activiteiten.

Na afloop van de activiteit dient deze informatie te worden 
vernietigd.

4 Toegang van persoonsgegevens:

U heeft het recht het bestuur te vragen welke [persoons]gegevens 
zij van u verwerkt. Het bestuur zal op dit verzoek [schriftelijk/e-mail] 
binnen vier weken reageren. Het bestuur kan hiervoor een kleine 
vergoeding vragen. Vervolgens kunt u het bestuur verzoeken deze 
gegevens aan te vullen of te verbeteren.

5 Verstrekking van persoonsgegevens:

Op de pagina met de teamindelingen op de website van de vereni-
ging worden de namen van de spelers/officials en eventueel foto’s 
van de spelers/officials gepubliceerd. Indien de betreffende speler, 
ouder/verzorger van de speler of official hier bezwaar tegen heeft 
kan hij dit aangeven bij het bestuur . De betreffende naam wordt en/
of foto’s worden dan niet gepubliceerd of onherkenbaar gemaakt.

Er kunnen beeldopnames gemaakt worden tijdens trainingen, wed-
strijden en clinics etc. en worden gepubliceerd op de website van de 
vereniging, op de “sociale media” van de vereniging, in nieuwsbrieven 
en op foto’s/kaarten/posters/flyers en dergelijke. Als iemand in beeld 
is en wenst dat dit niet wordt gepubliceerd, kan hij/zij dit aangeven 
bij het bestuur. De betreffende opnames zullen dan niet worden 
gepubliceerd of de beelden van de betreffende persoon zullen niet 
herkenbaar worden gemaakt.
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6 Geluidsopnames:

Door het bestuur zullen geen opnames worden gemaakt van de 
jaarvergadering en bestuursvergaderingen. Indien dit gewenst wordt, 
zullen daartoe nieuwe afspraken worden gemaakt en bekend wor-
den gemaakt bij aanvang van de vergadering.

7 Privacy beleid IJ.H.C. Dordrecht Lions:

Op de Algemene Leden Vergadering zal zo nodig aandacht worden 
besteed aan het privacy beleid van het bestuur. Mochten daarover 
vragen of opmerkingen zijn, dan zal het bestuur daarmee op een 
gepaste wijze omgaan.

8 Bewaartermijn:

De vereniging zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt 
nodig is om doelen te realiseren waarvoor deze  gegevens worden 
verzameld. De bewaartermijn van persoonsgegevens hangt af van 
de aard van de gegevens. Daarbij worden de wettelijke termijnen in 
acht genomen. Persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer 
bewaard dan noodzakelijk.

9 Geen verantwoordelijkheid IJ.H.C. Dordrecht Lions voor andere 
websites:

De website van de vereniging kan verwijzingen (bijvoorbeeld door 
middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere 
sites die betrekking hebben op een specifieke aspect van de website 
van de vereniging. Dit betekent niet automatisch dat de vereniging 
verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren daarvan. De 
vereniging en/of het bestuur van de vereniging is dan ook niet ver-
antwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze 
derden.

10 Data leks:

Bij een eventuele data lek, zullen de leden en Autoriteit Persoons-
gegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden 
gesteld.

Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans 
geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit 
Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld.

In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal 
de secretaris en/of ledenadministrateur daarvan een registratie 
bijhouden. 

11 Functionaris gegevensbescherming:

Als vereniging zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris.

Dit document heet “privacy Reglement IJ.H.C. Dordrecht Lions”  
en is vastgesteld in de bestuursvergadering van  
IJ.H.C. Dordrecht Lions op maandag 28 mei 2018.


