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ASV Flash de Mare hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar
leden. Persoonlijke gegevens worden door ASV Flash de Mare dan ook met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij stellen uw persoonsgegevens nooit beschikbaar aan
derden en gebruiken deze alleen binnen de vereniging. Ook leden van de vereniging informeren
wij niet over uw persoonsgegevens.
Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?
ASV Flash de Mare gebruikt uw persoonsgegevens om bijv. te kunnen beoordelen in welke groep
van de vereniging u deel kunt nemen, u te informeren over wat er in de vereniging gebeurt, of
om de contributienota toe te kunnen sturen.
Welke persoonsgegevens registreren wij van u?
De gegevens die u invult op het inschrijfformulier zijn de gegevens die wij van u opnemen in ons
ledenregister. Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum en de
datum waarop u lid bent geworden. Bij jeugdleden eventueel een tweede e-mailadres van
ouders/verzorgers.
Aanvullend registreren wij nog in welke groep van ASV Flash de Mare u speelt. Dat kan zijn;
jeugd 6 – 12 jaar, jeugd 12 – 18 jaar, de woensdagavondrecreanten of de
donderdagochtendrecreanten.
Waar slaan we uw persoonsgegevens op?
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in een Excelbestand. Dit Excelbestand staat op de
computer van de ledenadministratie. Na elke mutatie in de ledenlijst wordt deze geüpload naar
OneDrive van Microsoft.
Uw inschrijfformulier waarop uw handtekening staat en waarmee u aangeeft lid te willen
worden, komt in een map bij de ledenadministratie terecht.
Waarom slaan we uw gegevens op bij OneDrive?
De opslag bij OneDrive in de Cloud dient als back-up van de persoonsgegevens, maar tevens ook
als mogelijkheid om het bestuur van de vereniging toegang te geven tot de ledenlijst. Daarmee
voorkomen we ook, dat de meest actuele ledenlijst elke keer over het internet naar de
afzonderlijke bestuursleden wordt verzonden. OneDrive is een Cloud service van Microsoft.
Wie kunnen de persoonsgegevens in zien?
Het bestuur van ASV Flash de Mare kan bij de ledenlijst en deze daardoor inzien. Zij mogen uw
daarin vermelde persoonsgegevens niet anders gebruiken dan voor hun taak binnen het
bestuur. Het bestuur tekent een geheimhoudingsverklaring omtrent uw persoonsgegevens

waarin aangeven wordt uw persoonsgegevens niet aan anderen te verstrekken en deze alleen
voor de uitoefening van hun taken bij ASV Flash de Mare te zullen gebruiken.
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Uw adresgegevens gebruiken wij om u te kunnen informeren, al proberen we dat in 1ste instantie
via e-mail te doen. Maar als er geen emailadres is, moeten wij u toch informatie kunnen
verschaffen, of een contributienota kunnen versturen.
Uw naam gebruiken wij ook om bij te kunnen houden van wie wij betalingen hebben ontvangen.
Met uw telefoongegevens kunnen wij u informeren als dat op korte termijn nodig is.
Uw geboortedatum hebben wij nodig om te bepalen of u ook in de groep mee kan spelen
waarvoor u zich opgeeft.
Het weten van uw geslacht is noodzakelijk om teams te kunnen formeren bij een competitie. In
de competitie wordt gespeeld in een herendubbel, damesdubbel, mix-dubbel, herenenkel of
damesenkel.
Het opvragen van bovenstaande gegevens is volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming toegestaan. Meer gegevens zullen wij ook niet van u vragen. Voor het
voeren van de ledenadministratie voegen wij aan uw gegevens een persoonlijk lidnummer toe.
Welke gegevens stellen wij binnen de vereniging ter beschikking?
Wij stellen een deel van uw gegevens beschikbaar aan de begeleiders van de groepen.
Bij de jeugd zijn dat naam, telefoonnummer en geboortedatum.
Bij de 55-plusgroep alleen de naam en het telefoonnummer.
Bij de recreantengroep woensdagavond wordt geen lijst ter beschikking gesteld.
Bij de jeugdcompetitieteams worden de naam en het telefoonnummer van de spelers ter
beschikking gesteld.
Bij de jeugd is de geboortedatum van belang voor de groep waarin gespeeld wordt. Ook worden
de trainingen bij de jeugd afgestemd op de leeftijd.
Bij de jeugd hebben we adresgegevens en geboortedatum nodig voor het aanvragen van subsidie
bij de gemeente Alkmaar t.b.v. sportstimulering jeugd.
Wie kan de persoonsgegevens muteren?
Alleen de ledenadministratie muteert de gegevens. Het is niet mogelijk dat u uw gegevens online
kan muteren. Op uw aangeven worden gegevens gewijzigd.
Kan u uw eigen persoonsgegevens inzien?
Online kan u uw persoonsgegevens niet inzien. Het is echter altijd mogelijk om via een mail aan
de ledenadministratie@flashdemare.nl uw persoonsgegevens op te vragen, die op dat moment
in de ledenadministratie aanwezig zijn.
Wat is de maximale bewaartermijn van uw persoonsgegevens na het beëindigen van het
lidmaatschap?
Wij zijn wettelijk verplicht om maximaal 2 jaar na opzegging uw persoonsgegevens uit onze
ledenlijst te verwijderen. Bij het opzeggen kunt u overigens vragen om uw persoonsgegevens
onmiddellijk bij opzegging te wissen.

Hoe is het geregeld met foto’s van u of uw kind?
Op onze website, op onze Facebookpagina en in ons clubblad Nieuwsflash plaatsen wij foto’s. Als
u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van u of uw kind in een van deze media of in
allemaal, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail (secretaris@flashdemare.nl) kenbaar maken
aan ons, waarna wij zullen voorkomen dat foto’s van u of uw kind geplaatst worden. Dat kan ook
betekenen dat u of uw kind onherkenbaar gemaakt wordt als het een groepsfoto betreft.

