Informatie AVG Checkpoint 2018
Vandaag treedt de AVG in werking (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Jeugdvereniging Checkpoint houdt zich aan deze wetgeving.
1. Checkpoint houdt ten behoeve van de ledenadministratie een bestand bij van
de clubleden. Hierin worden uitsluitend geregistreerd:
 naam lid en minimaal 1 ouder of verzorger
 adres lid
 telefoonnummer(s) van lid en/of minimaal 1 ouder of verzorger
 email adres(sen) van lid en/of minimaal 1 ouder of verzorger
 leeftijd / geboortedatum lid
 Eventuele bijzonderheden van belang om te weten tijdens activiteiten, zoals
bv allergieën.
2. Checkpoint verwerkt gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Een
aanmelding en daarmee de persoonlijke gegevens zal alleen verwerkt worden
als de lidmaatschap door een ouder aangemeld wordt. Als u er van overtuigd
bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de ledenadministratie
per mail.
3. De bovenstaande persoonlijke gegevens, genoemd bij punt 1, worden bij
aanvang van de lidmaatschap opgevraagd.
4. Checkpoint verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor een bepaalde activiteit,
of in geval van een noodgeval.
- te informeren over de inhoud van een activiteit, of informatie over de
vereniging
- te bepalen of uw kind in de 10- of de 10+ groep van Checkpoint ingedeeld
zal worden.
5. De gegevens worden verwerkt in een outlook omgeving.
Het wordt bijgehouden door het bestuurslid die zorg draagt voor de
ledenadministratie, de penningmeester, de secretaris van de vereniging en de
bestuursleden die zorg dragen voor het overbrengen van informatie en het
begeleiden van een activiteit.
6. Allen van het bestuur die bevoegd zijn tot het inzien/opslaan van de
persoonlijke gegevens werken en beschikken over een computer met
adequate virus- en toegangsbeveiliging.
7. Aan derden worden geen gegevens verstrekt, behoudens wettelijke
verplichting.

8. Een lid dat inzage wil in zijn gegevens richt daartoe een verzoek aan de
ledenadministratie per mail, deze verstrekt de gegevens zo spoedig mogelijk.
Een eventueel verzoek tot correctie dient een lid in bij de ledenadministratie
per mail. Het bestuur neemt hierop binnen 14 dagen een besluit.
9. Elk lid is verplicht om mutaties zo spoedig mogelijk door te geven aan de
ledenadministratie per mail.
10. Binnen 14 dagen na opzegging van het lidmaatschap van het lid worden zijn
gegevens verwijderd.
11. Checkpoint neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met de ledenadministratie
12. Door lid te worden van Checkpoint gaat men akkoord met dit reglement.

