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 Koudum, mei 2018 
 
 

Algemene verordening gegevensbescherming  
 
Vooraf 
In dit document is opgenomen wat de OMNI vereniging Oeverzwaluwen aan maatregelen neemt ten 
aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens van de leden. Dit alles in het kader van de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is. Daartoe 
zijn voor deze vereniging opgesteld: 
 
I. Verwerkingsregister 
II. Privacyverklaring 
III. Informatiebescherming 
IV. Geheimhoudingsverklaring 
V. Toestemmingsverklaring 
 

I. Verwerkingsregister OMNI vereniging Oeverzwaluwen 
   
Algemeen 
Ook OMNI vereniging Oeverzwaluwen is verplicht zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. De 
wet stelt daarvoor een aantal concrete eisen. Zo is het bijhouden van een verwerkingsregister vanaf 
25 mei 2018 wettelijk verplicht. 
 
Inleiding verwerkingsregister 
In het verwerkingsregister van de OMNI vereniging Oeverzwaluwen wordt een schematisch overzicht 
gegeven van de essentiële informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens binnen de 
vereniging. Het register geeft antwoord op de volgende vragen:  
 
 Wat zijn de verschillende doeleinden waarvoor de vereniging persoonsgegevens verwerkt? 
 Om welke persoonsgegevens gaat het?  
 Op welke categorie personen hebben de gegevens betrekking (wie zijn de betrokkenen)?  
 Hoe lang worden de betreffende persoonsgegevens bewaard?  
 Verstrekt de vereniging persoonsgegevens aan derden, wie zijn dit en wat is het doel daarvan?  
 Wat zijn in algemene bewoordingen de getroffen beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de 
betrokken persoonsgegevens?  
 
Per verwerkingsdoel wordt ook de volgende informatie opgenomen:  
 Wie binnen de vereniging belast zijn met deze verwerking. 
 Welke IT-systemen gebruikt worden bij deze verwerking. 
 Hoe betrokkenen geïnformeerd zijn over deze verwerking.   
 
 
Verstrekking gegevens aan andere organisaties 
Door de diverse vereniging van Oeverzwaluwen worden de persoonsgegevens doorgegeven aan 
OMNI Oeverzwaluwen (de overkoepelende vereniging van Oeverzwaluwen voetbal, gymnastiek 
volleybal en tennis) in Koudum. Ook worden de persoonsgegevens van de meeste leden 
doorgegeven aan de bond waar de vereniging bij is aangesloten. Er worden geen persoonsgegevens 
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doorgegeven aan of opgeslagen in landen buiten de Europese Economische Ruimte en/of 
internationale organisaties. 
Schema verwerkingsregister 
 
Doel Beheer 

door 
Betrokkenen Persoonsgegevens Bewaartermijn Betrokken 

systemen 
Inschrijving 
nieuw lid 

* Leden- 
beheerder 

Nieuwe leden NAW 
Geboortedatum 
E-mailadres 
Telefoonnummers  
pasfoto 
IBAN  

2 jaar na einde 
lidmaatschap; 
7 jaren voor zover 
fiscaal verplicht 

* Inschrijfformulier 
  
Uitschrijfformulier 
 
Leden-
administratie  
 
Boekhouding door 
penningmeester** 
 

  
* De ledenbeheerder heeft de gegevens van de leden op zijn privécomputer staan en neemt de 
gegevens ook op via de clouddienst Dropbox. 
Via Dropbox worden opgeslagen:  

- het inschrijfformulier met daarop de persoonsgegevens en de pasfoto 
- het uitschrijfformulier. 

De bestuursleden hebben ook toegang tot de Dropbox. Zowel de ledenbeheerder als de 
bestuursleden wordt gevraagd om de toegangscode tot de Dropbox geheim te houden en de 
privécomputer waarop de persoonsgegevens van de leden staan met een wachtwoord te beveiligen 
(zie hoofdstuk AVG informatiebeveiliging). 
** Op de privécomputer van de penningmeester. 
 
 
 

II. Privacyverklaring 
 
Privacyverklaring - algemeen 
Om als OMNI vereniging Oeverzwaluwengoed te kunnen functioneren, is het noodzakelijk dat de 
vereniging (‘wij’) in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerkt. OMNI vereniging 
Oeverzwaluwen respecteert de privacy van haar leden en zorgt ervoor dat al jouw persoonsgegevens 
vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden 
verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt. 
 
Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze privacyverklaring staan. 
 

 Welke gegevens worden door de Tennisvereniging Oeverzwaluwen verwerkt? 
 Doel van de verwerking 
 Verstrekking aan derden 
 Bewaartermijn 
 Beveiliging 
 Jouw rechten 
 Wijzigingen in deze privacyverklaring 

 
Welke gegevens worden door Tennisvereniging Oeverzwaluwen verwerkt?  
Wij verwerken gegevens indien je lid wordt bij de OMNI vereniging Oeverzwaluwen. Het gaat dan om 
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de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, 
geboortedatum, geslacht, pasfoto en overige gegevens die door jou worden verstrekt. 
 
Doel van de verwerking 
Wij verwerken persoonsgegevens om jou als lid van de vereniging goed te laten functioneren. Dat 
betekent dat wij je kunnen bereiken voor het geven van informatie over activiteiten van onze 
vereniging. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om: 

- Het verstrekken van door jou gevraagde informatie. 
- Het aanbieden van producten, diensten en evenementen van de OMNI vereniging 

Oeverzwaluwen. 
- Het versturen van nieuws over en uit OMNI vereniging Oeverzwaluwen en service-gerichte 

informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken. Dit laatste met 
name via e-mailnieuwsbrieven. 

- Het nakomen van wettelijke verplichtingen. Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen 
stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht 
van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal de OMNI vereniging Oeverzwaluwen die 
eisen uiteraard volgen. 

 
Verstrekking aan derden 
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. 
Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor 
genoemde doeleinden, stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het ter beschikking stellen van de gegevens aan Oeverzwaluwen OMNI (o.a. voor 
het innen van de contributie) en aan de bond. 
 
Bewaartermijn 
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. OMNI vereniging 
Oeverzwaluwen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking 
van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan 
een wettelijke plicht. 
 
Beveiliging  
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. OMNI vereniging 
Oeverzwaluwen treft voortdurend passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen 
verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor 
geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 
 
Jouw rechten  
Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens 
kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan secretaris@oeverzwaluwen.nl. Indien je geen 
prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan 
kun je je vanuit die betreffende uiting afmelden. 
 
Informatie over de privacyverklaring van OMNI vereniging Oeverzwaluwen 
Voor alle andere vragen die je mocht hebben over de privacyverklaring van OMNI vereniging 
Oeverzwaluwen, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen 
naar secretaris@oeverzwaluwen.nl. 
 
Wijzigingen in dit privacy statement  
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de 
bedrijfsvoering van de OMNI vereniging Oeverzwaluwen. Het is daarom raadzaam om regelmatig 
deze privacyverklaring te raadplegen. 
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N.B. Deze Privacyverklaring wordt op de website opgenomen. 

 
III. Informatiebeveiliging 
 
Inleiding  
Iedere sportvereniging is zelfstandig verplicht om persoonsgegevens veilig te behandelen. OMNI 
vereniging Oeverzwaluwen neemt passende maatregelen treffen om te voorkomen dat 
persoonsgegevens worden blootgesteld aan onrechtmatige verwerking 
 

1. Aan leden die omgaan met (persoons) gegevens van OMNI vereniging Oeverzwaluwen wordt 
gevraagd om een geheimhoudingsverklaring te tekenen. 
 

2. De ledenbeheerder en de bestuursleden die toegang hebben tot de ledengegevens 
 wijzigen regelmatig de wachtwoorden die toegang geven tot de gegevens; 
 installeren antivirussoftware en updaten deze regelmatig; 
 beloven schriftelijk dat ze de gegevens van de leden niet doorgeven aan derden. 

 
3. Als de ledenbeheerder of een bestuurslid zijn of haar verenigingstaken beëindigt, verwijdert 

deze de gegevens van de leden van zijn of haar privécomputer. 
 

4. Als een datalek geconstateerd wordt, wordt gekeken of dat gemeld moet worden. Tenzij het 
datalek waarschijnlijk geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokken personen, moet het 
lek tijdig worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft het lek bovendien een 
hoog risico op nadelige gevolgen voor de personen wiens gegevens het betreft, dan moet het 
incident ook aan deze personen worden gemeld. Heeft OMNI vereniging Oeverzwaluwen 
onvoldoende kennis of mankracht in huis om een incident af te handelen, wordt om hulp van 
een deskundige. (Bijvoorbeeld CMS is ervaren in het adviseren van sportorganisaties en het 
afhandelen van beveiligingsincidenten.) 
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IV. Geheimhoudingsverklaring 
 
OMNI vereniging Oeverzwaluwen gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook 
van diegenen die actief zijn binnen de vereniging. Daarom geldt voor hen een 
geheimhoudingsverklaring. 
 
< NAAM > (verder: ook ondergetekende) is als werknemer/vrijwilliger/bestuurslid/commissielid/ 
actief bij Tennisvereniging Oeverzwaluwen (verder: vereniging).  
 
Met het ondertekenen van deze verklaring verklaar ik, < NAAM >: 

 dat ik geheimhouding in acht neem over alle bijzonderheden die ik bij mijn inzet voor de 
vereniging over de vereniging, haar leden en andere relaties van de vereniging te weten ben 
gekomen. Het is mij verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of 
indirect te delen;  

 dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of 
redelijkerwijs kan vermoeden. Dit geldt in elk geval, maar niet uitsluitend, voor 
(persoons)gegevens; 

 dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor de 
vereniging; 

 dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor de vereniging alle eigendommen, 
correspondentie, aantekeningen, tekeningen, (elektronische) informatiedragers en andere 
zaken die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging inlever bij het bestuur van 
de vereniging. Ook alle (digitale) gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van de 
vereniging draag ik op dat moment over aan het bestuur van de vereniging. Na overdracht 
verwijder ik deze gegevens definitief en niet–traceerbaar; 

 dat bij overtreding van deze verklaring tijdens mijn inzet voor de vereniging de vereniging 
mijn inzet met onmiddellijke ingang mag beëindigen;  

 dat als ik de verplichtingen uit deze verklaring niet volledig nakom, ik aan de vereniging een 
boete verschuldigd ben van € 5.000,-. Deze boete is ineens opeisbaar zonder dat daar een 
sommatie of ingebrekestelling aan vooraf hoeft te gaan. Als de werkelijke schade hoger is 
dan de boete dan betaal ik een aanvullende vergoeding tot aan de werkelijk geleden schade.  

 
 
 
Naam:  ….……………………………………………………………       Handtekening: ….…………………………………………… 
 
 
Datum: ….…………………………………………………………….      
  
 
LET OP: Als ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar moet deze verklaring 
ook door een ouder of voogd ondertekent te worden. 
 
 
Naam ouder/voogd      ….…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening ouder/voogd ….……………………………………………………………………………………………………… 
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V. Toestemmingsverklaring  
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, 
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website, in apps of op de 
Facebookpagina van de vereniging plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw 
gegevens hiervoor te gebruiken.  
 
Met dit formulier geef ik <NAAM>                               (verder: ondergetekende) aan OMNI vereniging 
Oeverzwaluwen (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere 
sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.  

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op onze website, in apps of op de 
Facebookpagina van de vereniging 

 Mijn naam en telefoonnummer via Whatsapp beschikbaar te stellen zodat andere leden mij 
kunnen benaderen. 

 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld 
een reünie of bijzondere gebeurtenis.  
 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om 
toestemming. 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
 
Naam  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum   ……………………………………… 
 
Datum ……………………………………………………… 
 
Handtekening  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 
verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Naam ouder/voogd   ….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ouder/voogd  …………………………………………………………………………………………………………… 
 


