Privacy Policy HBS de Ster en HBS de Ster 2.0
Privacy Policy
Handboog schutterij de Ster (hierna HBS de Ster) verwerkt persoonsgegevens van leden, en
sponsoren van HBS de Ster en van zuster vereniging Handboog schutterij de Ster 2.0 (Hierna HBS de
Ster 2.0). Registratie vindt plaats om de overeenkomst tussen de leden en verenigingen mogelijk te
maken en om registratie bij de overkoepelende sportbonden mogelijk te maken.
HBS de Ster hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. HBS de Ster houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder
geval:
‐

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

‐

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

‐

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;

‐

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

‐

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

‐

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als HBS de Ster zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit via:AVG@hbsdester.com.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de platformen die eigendom zijn van HBS de Ster en
HBS de Ster 2.0.
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Handboog schutterij de Ster
Lisweg 5
6102 CW Pey-Echt
Telefoon: +31 (0)475-487590
Email: AVG@hbsdester.com
ingeschreven bij de KVK onder nr: 40175253.

Lid van HBS de Ster
Als u lid bent van HBS de Ster of HBS de Ster 2.0 beschikt HBS de Ster over de volgende benodigde
persoonsgegevens:
Welke gegevens registreren we?:
Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
Adres, postcode, woonplaats
Telefoonnummer(s)
Emailadres
Geboortedatum en geslacht
Nationaliteit (Alleen bij NHB lidmaatschap)
Taal (Alleen bij NHB lidmaatschap)
Er zijn diverse doeleinden waarvoor HBS de Ster uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het
kader van dienstverlening en overeenkomsten verwerken we om de volgende redenen uw gegevens:

Doeleinden:

Lidmaatschapsovereenkomst

De gegevens zoals eerder vernoemd worden verwerkt ter
uitvoering van de overeenkomst als lid van HBS de Ster

Website account aanmaken

U kunt een account aanmaken op de website van HBS de Ster.
Hiervoor registreren we uw naam en e-mailadres.

Wedstrijden

Voor wedstrijden publiceren we deelnemerslijsten en uitslagen

Bondslidmaatschap(pen)

Voor aansluiting bij 1 of meerdere handboogbonden worden uw
gegevens (in opdracht) aan de betreffende bond(en) verstrekt.

Communicatie

HBS de Ster gebruikt voornamelijk e-mail om leden te informeren
over wedstrijden en verenigingsevenementen.

Ledenlijst

Leden gegevens worden toegevoegd aan de ledenlijst. Deze
word verstrekt aan alle leden.

Sponsoren en donateurs van HBS de Ster
Als u sponsor of donateur bent van HBS de Ster, beschikt HBS de Ster over de volgende benodigde
persoonsgegevens:
Welke gegevens registreren we?:
Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
(zakelijk) Adres, postcode, woonplaats
(zakelijk) Telefoonnummer(s)
(zakelijk) Emailadres
Er zijn diverse doeleinden waarvoor HBS de Ster uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het
kader van dienstverlening en overeenkomsten verwerken we om de volgende redenen uw gegevens:

Doeleinden:

Administratieve doeleinden

De gegevens zoals eerder vernoemd worden verwerkt ter
uitvoering van de overeenkomst als sponsor/donateur van HBS
de Ster

Communicatie

Communicatie over de sponsoring en eventuele uitnodigingen
voor sponsor/donateur gelegenheden.

Gezondheidsgegevens
Indien U een handicap heeft die invloed heeft op uw functioneren in de sport waar U van vind dat het
nodig is om rekening mee te houden (denk bijvoorbeeld aan rolstoel toegankelijkheid of speciale
dispensatie voor een blessure) zal u dit zelf moeten aandragen waarna in onderling overleg word
bepaald of HBS de Ster dit moet registreren of doorgeven aan een derde partij. In alle andere gevallen
zal HBS de Ster nooit gezondheidsgegevens verwerken of vragen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Derden
Voor aanmelding bij sportbon(den) en wedstrijden maken we gebruik van de door U verstrekte
persoonsgegevens. Hierdoor kan het voorkomen dat deze derden toegang hebben tot uw
persoonsgegevens. Indien dit het geval is nemen we de passende en noodzakelijke maatregelen om
te waarborgen dat de gegevens afdoende beveiligd zijn en enkel voor de overeengekomen
doeleinden gebruikt worden. Hiervoor word apart schriftelijk toestemming aan U gevraagd. Gegevens
van Sponsoren/donateurs worden nooit met derden gedeeld.

Sportbonden:
Bij HBS de Ster heeft u de mogelijkheid om lid te zijn van 1 of meerdere sportbonden namelijk:
GS

Midden-Limburgse Handboogbond Gezellig Samenzijn.

NHB

Nederlandse Handboogbond (Alleen Ster 2.0)

Bij aanmelding voor 1 of meerdere van deze sportbonden krijgt u een aanmeld formulier en een
toestemmingsverklaring voor ons om in uw naam de benodigde gegevens te verstrekken om uw
aanmelding in orde te maken.

Externe handboog verenigingen
Externe handboogverenigingen zijn verenigingen die wedstrijden organiseren buiten de sportbonden
of HBS de Ster om en die deelname hebben op persoonlijke titel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 3D
wedstrijden. HBS de Ster zal op aanvraag de aanmelding voor U regelen. In de mail omtrent de
betreffende wedstrijd zal duidelijk worden aangegeven welke gegevens uw wedstrijd aanmelding
vereist. Uw aanmelding geld hierbij als opdrachtbevestiging voor HBS de Ster om u in te schrijven bij
de externe wedstrijd.
Justitie
HBS de Ster is ten alle tijden verplicht persoonsgegevens te verstrekken op verzoek van politie/justitie.
Buiten EU
HBS de Ster zal nooit uw gegevens delen met een derde partij buiten de EU. Aanmeldingen voor
wedstrijden buiten de EU kan dan ook niet via de vereniging worden geregeld.

Verantwoordelijkheid
HBS de Ster deelt uw persoonsgegevens alleen met derden met uitdrukkelijke toestemming van U en
nooit meer dan minimaal benodigd. HBS de Ster neemt geen verantwoordelijkheid voor de omgang
met uw persoonsgegevens door derden. Waar mogelijk zal HBS de Ster verwijzen naar de privacy
policy van derden.

Bewaartermijnen
Bewaartermijn leden
HBS de Ster bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap
worden persoonsgegevens (vallende buiten wettelijke bewaartermijnen) verwijderd.

Persoonsgegevens die een historisch doel dienen, oa. records etc, worden geminimaliseerd bewaard,
tot maximaal 2 jaar na het ontbinden van de vereniging HBS de Ster.
Bewaartermijn niet leden
HBS de Ster bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst
worden persoonsgegevens (vallende buiten wettelijke bewaartermijnen) verwijderd.

Websitebezoek
HBS de Ster verzamelt geen gegevens omtrent websitebezoek, ook maken wij geen gebruik van
cookies op onze website voor andere doeleinden dan het functioneren van het inlogsysteem van het
ledengedeelte. Ook geven wij nooit toestemming aan eventuele derde partijen om
bezoekersgegevens te verzamelen voor gebruik inclusief gebruik voor statistische of commerciële
doeleinden.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de websites en/of
platformen via links kunnen worden bezocht. HBS de Ster aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele
aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacybeleid.

Beveiliging
HBS de Ster heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen
genomen:
Alle personen die namens HBS de Ster van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen, waar mogelijk
voorzien van 2-staps verificatie
Platformen zijn voorzien van de benodigde veiligheidscertificaten omtrent online beveiliging en
encryptie.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door
ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen
om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Een bezwaar of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal beoordeeld worden op grond van
de reden van verwerking. Eventuele gevolgen van verwijdering, waaronder mogelijke beëindiging van
een lidmaatschap, zullen voorafgaand aan verwijdering medegedeeld worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AVG@hbsdester.com.

Foto's
Bij alle evenementen georganiseerd door HBS de Ster word duidelijk aangegeven of er word
gefotografeerd en een plaats aangegeven waar eventueel bezwaar gemaakt kan worden. Indien u
geen bezwaar maakt moet u er vanuit gaan dat eventueel gemaakte foto's kunnen worden
gepubliceerd en/of gebruikt worden voor promotionele doeleinden.
Indien u foto's van uzelf van 1 of meerdere van onze platformen verwijderd wilt hebben kunt u hierover
mailen naar AVG@hbsdester.com. Geef hierbij duidelijk de reden van het verwijderingsverzoek en de
foto in kwestie aan.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover
contact opnemen via AVG@hbsdester.com. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijziging privacyverklaring
HBS de Ster behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte bent. Leden van HBS de Ster zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van wijzigingen
in deze privacy policy.

