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Beste (toekomstige)Leden en ouders/verzorgers,
met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. De wet gaat o.a. over het bewaren en het bescher-
men van persoonsgegevens. De nieuwe wetgeving geldt voor alle organisaties
binnen de Europese Unie, dus ook voor Jong Nederland Tubbergen. In dit
document trachten wij u zo goed mogelijk in te lichten over hoe Jong Ned-
erland Tubbergen om gaat met deze wetgeving.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is alle informatie die een persoon identificeert of kan
identificeren. Het gaat hierbij om alle gegevens die kunnen herleiden van wie
deze gegevens zijn. Verder zijn er zogenaamde bijzondere persoonsgegevens
hieronder vallen bijvoorbeeld gezondheids- en medische gegevens.

Welke Persoonsgegevens

Binnen Jong Nederland Tubbergen worden de persoonsgegevens die u invult
op de website bij het inschrijfformulier door de ledenadministrateur en/of
penningmeester verwerkt. Het gaat hier om persoonsgegevens die nodig zijn
om het lidmaatschap van u en uw kind(eren) mogelijk te maken, zoals naam,
adres,telefoonnummer en geboortedatum. Daarnaast wordt ook gevraagd
om uw bankrekeningnummer (IBAN) dit in verband met de financiële afhan-
deling van het lidmaatschap en voor het leveren van de verplichte Jong Ned-
erland kleding.

Bijzondere gegevens

Bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens worden alleen ver-
werkt op het moment dat deze van vitaal belang zijn. Relevante per-
soonsgegevens en medische gegevens worden door de ledenadministrateur
enkel gedeeld met de leiding van de speltak waar uw kind(eren) aan deel-
neemt/deelnemen en bij de bijbehoren activiteiten zoals draaien van speltak
avonden, kampen en andere uitjes. De leiding bewaart deze gegevens zorgvuldig
en verleend hier alleen toegang toe aan de overige leiding/bestuursleden in-
dien de situatie hierom vraagt.
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Gegevens verwerking en opslag

De persoonsgegeven zoals hierboven beschreven zullen worden verwerkt en
bijgehouden door de ledenadministrateur en/of penningmeester in een spread-
sheet document. Om verlies en integriteit van deze gegevens te voorkomen
word hiervan een back up gemaakt op een beveiligde complient cloud sup-
plier. Bij het vertrek zal deze bovengenoemde gegevens uit deze spreadsheet
en cloud verwijderd worden.

Toestemming

Door het invullen van het inschrijfformulier op de website geeft u akkoord
voor het verwerken van de persoonsgegevens zoals in dit document is om-
schreven. Deze overeenkomst is geldig zolang het lidmaatschap duurt en
word bewaard door de ledenadministrateur en/of penning meester. Tevens
bied dit formulier de mogelijkheid om toestemming te geven waar beeldma-
teriaal op gedeeld word. Uw voorkeur kan later aangepast worden door een
mail te sturen naar info@jongnederlandtubbergen.com

Toestemming social media

Voor het wel of niet plaatsen van beeldmateriaal op social media hebben
wij uw explicite toestemming nodig. Uitleg over hoe wij omgaan met social
media en deze toestemming word hieronder nader omschreven.

Instant message service’s

Een speltak kan gebruik maken van een zogenoemde instant messaging ser-
vice zoals ”WhatsApp” of ”Telegram”. Hier in kunnen zogenoemde groeps-
gesprekken in worden aangemaakt. In deze groepsgesprekken kunnen alleen
leiding en ouders deelnemen van de desbetreffende speltak. De deelne-
merslijst word zo up-to-date mogelijk gehouden. In deze groepsgesprekken
zullen alleen relevante dingen worden besproken die betrekking hebben op
de groepsactiviteiten van de desbetreffende speltak. Zo zal er informatie
over uitjes verspreid worden maar kan het groepsgesprek ook gebruikt wor-
den bij afmeldingen voor groepsavonden en activiteiten. Let er wel op dat
uitschrijven bij de vereniging via het afmeld/uitschrijf-formulier op de web-
site gedaan moet worden. De huidige gebruikte instant messaging service
is ”WhatsApp”. Wij willen u er van bewust maken dat de gratis bericht-
endienst WhatsApp niet voldoet aan de AVG richtlijnen. WhatsApp biedt
bijv. niet de mogelijkheid om telefoonnummers te verbergen. Als vereniging
hebben wij besloten om toch gebruik te maken van WhatsApp omdat wij
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staan voor een vlotte en snelle communicatie met onze leden en hun oud-
ers. Ook kunnen er foto’s en video’s in de groepsgesprekken gedeeld worden.
Indien u liever niet deelneemt aan de WhatsApp groep kunt u dat op het
formulier aangeven. Er word dan getracht de informatie via persoonlijk
contact met u te delen.

Mail

Mailtjes worden discreet behandeld en worden via een BCC (Blind Carbon
Copy) bericht verstuurd of beantwoord. Op deze manier is uw mail adres
niet zichtbaar voor anderen.

Foto’s en Video’s

Met foto’s en video’s willen wij u en anderen graag laten zien waar wij
mee bezig zijn. Tijdens verschillende gelegenheden kunnen er beeldmate-
rialen worden gemaakt. Deze beeldmaterialen zullen onder anderen met
persoonlijke fotografische apparatuur van de leiding gemaakt worden. De
desbetreffende leiding die deze beeldmaterialen gemaakt heeft zal zorgvuldig
hier mee omgaan. Deze beelmaterialen zullen wij incidenteel gebruiken voor
onze Website en Facebook pagina of toekomstige social media, mits u hier
toestemming heeft gegeven door middel van het inschrijf formulier op onze
website www.jntubbergen.com. Eveneens kunnen deze beeld materialen
verspreid worden in de eerder genoemde groepsgesprekken. Mocht u hier
bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit expliciet aan te geven bij
de persoon of groep die de media gedeeld heeft. Bij het plaatsen van deze
beeld materialen op de website of social media worden ook geen namen van
leden gebruikt. Leden onder de 16 jaar hebben de toestemming nodig van
hun ouders voor het wel/niet publiceren van beeldmateriaal. Leden boven
de 16 jaar mogen hier zelf over beslissen echter zijn wij voorstander van
het bespreekbaar maken van de voors en tegens van sociale media, zodat
er een bewuste keuze kan worden gemaakt. Uw toestemming geldt alleen
voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden gemaakt.
Het kan voorkomen dat anderen foto’s en video’s maken. Wij hebben hier
geen invloed op, maar gaan er vanuit dat ook zij zorgvuldig omgaan met de
gegevens van uw kind(eren). De door u gegeven toestemming mag op elk
moment door u gewijzigd worden. Mocht u na het lezen van deze informatie
nog vragen of bezwaar hebben, dan kunt u contact opnemen via ons mail
adres info@jongnederlandtubbergen.com
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