Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Er gelden regels voor het gebruik van persoonsgegevens. Het privacy protocol van de
vereniging is beschikbaar op de website http://www.skva.info.
In het kort betekent dit:
 Het moet duidelijk zijn waarvoor die gegevens worden gebruikt (zie ook privacy protocol).
 Er moet toestemming geven voor het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens (zie
tabel hieronder).
 Het moet mogelijk zijn om toestemmingen te wijzigen of in te trekken.
1. De persoonsgegevens die zijn verstrekt op het inschrijfformulier, worden digitaal
bewaard (o.a.: Naam, Adresgegevens, Telefoonnummer(s), Geboortedatum,
E-mailadres (-sen) en Bankrekeningnummer). De inschrijfformulieren worden gescand.
De persoonsgegevens zijn lokaal opgeslagen (PC en USB-stick back up) en alleen
toegankelijk voor het bestuur van SKVA en gedelegeerden. De gegevens worden niet
aan derden verstrekt, muv. De betalingsgegevens die worden gebruikt in het programma
voor automatische incasso bij een gerenommeerde bankinstelling.
De algemene persoonsgegevens worden gebruikt voor communicatie via Website, e-mail
en WhatsApp over de vereniging zoals nieuws, lestijden. Via de e-mail en WhatsApp
groepen worden geen persoonlijke gegevens verstrekt. Jouw e-mailadres is
afgeschermd bij het versturen van informatie aan meerdere leden tegelijk.
Tijdens de les worden er soms foto en film opnames gemaakt. Dit beeldmateriaal kan
worden gebruikt bij informatie verstrekking over de lessen op websites zoals
www.skva.info, Instagram, facebook.nl en voor flyers, nieuwsbrieven e.d..
2. Toestemming.
Geef je toestemming om deze gegevens op je inschrijfformulier zichtbaar te laten?
Onderwerp waarvoor toestemming wordt gevraagd
Jouw gegevens digitaal te bewaren in de ledenadministratie.
Jouw gegevens te gebruiken voor automatische incasso
Lid zijn van de e-mail groep voor leden.
Lid zijn van de social media groepen voor leden.
Foto en film materiaal waarop je herkenbaar bent gebruiken voor de club.

Akkoord
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Bij minderjarigen: de ouder/verzorger
Naam:

datum:

Handtekening

3. Het is ten alle tijden mogelijk jouw toestemming te wijzigen!
Dit kan via e-mail naar skva@skva.info: geen linkjes of uitvoerbare bestanden toevoegen!

