Hart Recreatie Sport Sliedrecht
Register van Gegevensverwerking in het kader van de Algemene
Verordening Gegevens bescherming (AVG november 2018).
In dit register wordt omschreven hoe de vereniging Hart Recreatie Sport Sliedrecht afgekort HRSS,
gegevens registreert, verwerkt en bewaart.
Hiertoe kennen wij een aantal vereisten voor verwerking en beheer van de persoonsgegevens, zoals
een ledenadministratie en medicijnen registratie.
Deze eisen zijn:
- toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens.
- juist en nauwkeurig bijhouden van de lid gegevens.
- beveiligen van de lid gegevens.
- op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lid gegevens.
- uitsluitend gebruik van de lid gegevens voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
- toestemming voor het plaatsen van foto’s gemaakt op bijeenkomsten van de vereniging.
- toestemming voor registratie van uw medicijngebruik.
HRSS verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, wel houden wij als HRSS een registratie bij van
uw medicijngebruik en vragen u een bewijs van goedkeuring van uw specialist te overleggen om aan
onze sportactiviteiten te mogen deelnemen.
Waarvoor worden uw gegevens gebruikt.
- ter algemene registratie en administratie.
- het innen van contributie.
- het informeren van leden t.b.v. de sportavonden vergaderingen en algemene bijeenkomsten.
- uw opgave van medicijngebruik, van belang bij het optreden van calamiteiten, zullen uitsluitend op
dat moment aan hulpverleners en ziekenhuis worden verstrekt.
Beheren van gegevens.
De secretaris is namens het bestuur verantwoordelijk voor registratie en beheer, de penningmeester
is namens het bestuur verantwoordelijk voor de financiële administratie.
Met wie worden de gegevens gedeeld.
Intern: voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden., en op verzoek met elk
geregistreerd lid.
Extern: bij optredende calamiteiten met hulpverleners en ziekenhuis.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard.
Wanneer uw lidmaatschap eindigt worden al uw persoonsgegevens en medicijngegevens, binnen
een termijn van 4 weken verwijderd.
Tot slot.
Wilt u liever niet dat naam, achternaam, geboortenaam, e-mail en telefoonnummer bekend gemaakt
mogen worden, of dat bij verenigings gebeurtenissen gemaakte foto s niet op de website mogen
worden gezet, dient u dit te melden bij de secretaris.

