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1. De persoonlijke gegevens benodigd voor de bereikbaarheid van de leden zullen worden
opgeslagen bij sportlink (verwerker) zijnde het programma voor sportclubs. Deze ledenlijst
wordt alleen gebruikt voor aanmelden bij de NBB, teamverdelingen, en financiën.
2. De gegevens zijn: naam , adres, woonplaats ,telefoonnummer, e-mail adres,
bankrekeningnummer.
3. Lichamelijke ongemakken en blessures zullen door ons nooit worden opgeslagen. Indien er
belangrijke zaken aan het bestuur medische gegevens gemeld worden, dan wordt dit als
vertrouwelijke informatie behandeld.
4. Medische gegevens zullen alleen op verzoek van een lid, of ouder/verzorger, bij het
secretariaat worden bewaard.
Mail met betrekking ziekte en privé- aangelegenheden zullen alleen gedaan worden op
uiterlijk verzoek van de betreffende lid/leden.
5. Alle e-mail berichten aan de leden zullen alleen maar via BCC worden verstuurd, zodat er
geen lijsten van privé e-mail adressen beschikbaar zijn en gaan rouleren.
6. Als er tijdens trainingen of wedstrijden foto’s of video beelden van spelers en
trainers/coaches worden gemaakt kunnen deze leden zich niet beroepen op hun
portretrecht indien deze gepubliceerd worden ter promotie.
7. Tevens kan het door derden en eigen mensen die foto’s maken en dit plaatsen op eigen
website niet gezien worden als inbreuk op de privacy. Dit hoort bij het lidmaatschap van de
openbare setting van de wedstrijden van de vereniging.
8. Alle aan de vereniging verschafte gegevens zullen nooit aan derden worden door verkocht en
alleen aan een derde worden doorgegeven met uitdrukkelijk toestemming van de
betrokkene. Alle gegevens zullen na beëindiging van het lidmaatschap door het bestuur uit
het systeem (sportlink) worden verwijderd.
9. Bestaande leden hebben hun goedkeuring verleend aan de AVG voorschriften d.m.v. een
handtekeningenlijst welke in het bezit is van het secretariaat.
Nieuwe leden van Jump’80 ondertekenen de AVG voorschriften op het inschrijf formulier.
10. De volgende personen die het ledenbestand mogen inzien om tot een goede uitvoer van hun
taken te komen zijn: de Voorzitter, de Penningmeester, de Secretaris, wedstrijdsecretaris, de
Voorzitter TC commissie en de ledenadministratie.

