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Privacy verklaring SV Hercules’03 

 

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG ) van kracht. Deze wetgeving heeft gevolgen voor ons als vereniging met 

betrekking tot de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Als vereniging zijn wij 

hiervoor verantwoordelijk en door middel van deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij met jouw 

persoonsgegevens omgaan.  

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die SV Hercules’03 verwerkt van leden.  

Indien je lid wordt van SV Hercules’03 of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt aan SV 

Hercules’03, geef je uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken. SV Hercules’03 

registreert jouw persoonsgegevens digitaal in het online ledenadministratiepakket genaamd 

Digimembers, dat beheerd wordt door de KNGU. Wanneer je lid wordt van SV Hercules’03 wordt je 

tevens automatisch bondslid van de KNGU. 

Binnen SV Hercules’03  hebben slechts enkele personen toegang tot Digimembers waaronder de 

verantwoordelijke(n) voor de ledenadministratie en de secretaris. 

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die we bewaren en waarvoor deze gebruikt 

worden. Bij aanmelding als lid van wordt uitsluitend gebruik gemaakt van het aanmeldformulier. De 

gegevens op dit aanmeldformulier verwerken wij zolang hiertoe een wettelijke grond is. In de 

onderstaande tabel is aangegeven welke persoonsgegevens wij vragen, met welk doel, hoelang we 

deze bewaren en wie deze eventueel van ons ontvangen: 

Persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 

- Voor- en achternaam 
- Adres, PC en 

woonplaats 
- Geboortedatum 
- IBAN nummer en naam 

rek.houder 
- Telefoonnummer(s) 
- E-mailadres(sen) 

 

Aanmelding als lid 
van SV Hercules’03 

Gedurende 
lidmaatschap. Na 
einde lidmaatschap 
worden de 
gegevens maximaal 
24 maanden 
bewaard. 
 

Ledenadministratie 
KNGU 

 

SV Hercules’03 verwerkt en bewaart de door jou verstrekte persoonsgegevens gedurende de duur 

van het lidmaatschap en tot maximaal 24 maanden na afloop hiervan. Aansluitend worden de 

persoonsgegevens vernietigd. 

Bovengenoemde persoonsgegevens ( of een gedeelte hiervan ) worden in Digimembers verwerkt 

voor de volgende doeleinden: 

- Het incasseren en verwerken van de contributies en wedstrijdgelden 

- Informatievoorziening naar de leden 

- Opstellen van presentielijsten voor de trainers 
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Aan de bescherming van deze gegevens hechten wij veel waarde, en wij doen er alles aan om de 

privacy van onze leden te waarborgen door hiermee zorgvuldig om te gaan. SV Hercules’03 houdt 

zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals o.a. de AVG. Dit houdt in dat wij: 

- De persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 

deze aan ons zijn verstrekt, zoals hierboven beschreven in de toelichting 

- Om uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

persoonsgegevens  

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van de persoonsgegevens gewaarborgd is 

-  Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt  

- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en je hierop willen 

wijzen en deze respecteren 

Je heb het recht op inzage in, rectificatie van of verwijdering van de persoonsgegevens die SV 

Hercules’03 van jou in haar bezit heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking ( of 

een deel hiervan) door ons. Daarnaast heb je altijd het recht de toestemming in te trekken. Een 

verzoek hiertoe kun je indienen door een mail te sturen naar ledenadministratie@hercules03.nl . 

Wij zullen dan je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover 

informeren. 

Als lid van SV Hercules’03 blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste 

gegevens. Mutaties moeten worden doorgegeven via het op de site en in de turnhal verkrijgbare 

mutatieformulier zodra deze bij jou bekend zijn. Indien wij over onjuiste gegevens beschikken 

doordat deze onjuist aan ons verstrekt zijn kunnen wij hiervoor nooit verantwoordelijk worden 

gehouden.  

SV Hercules’03 is verplicht uiterst zorgvuldig met de verstrekte persoonsgegevens om te gaan. 

Dit doen wij door het nemen van voldoende passende technische en organisatorische 

inspanningen om de benodigde apparatuur zoals laptops en de daarop aanwezige software te 

beveiligen tegen verlies en/of diefstal. Hiervoor hanteren wij gebruikersnamen en 

wachtwoorden voor Digimembers en beveiligen wij evt. bestanden die persoonsgegevens 

bevatten met een wachtwoord. 

Mocht er desondanks een datalek ontstaan, zullen wij altijd aangifte hiervan doen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

SV Hercules’03 zal haar privacy verklaring van tijd tot tijd, echter minimaal 4 keer per jaar 

doorlopen en waar nodig aanpassen om deze zo up-to-date te houden. Op de website zal altijd 

de meest recente versie worden opgenomen. We raden je dan ook aan deze regelmatig de 

raadplegen. 

Indien je na het doornemen van de privacy verklaring nog vragen hebt, kun je hierover contact 

opnemen met Nicole Nederlof via ledenadministratie@hercules03.nl  
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