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1 PRIVACY BIJ LES TROIS ETOILES
Les Trois Etoiles is een jeu de boules-vereniging met ongeveer 40 leden. Naast de ledenadministratie
hebben we te maken met publicatie van foto’s en uitslagen in de media. We noteren geen
vertrouwelijke informatie. Middels een privacyverklaring op de website brengen we onze werkwijze
onder de aandacht. Hierna volgt een beschrijving daarvan.

2 LEDENADMINISTRATIE
2.1 INHOUD, FUNCTIE EN DOEL
De ledenadministratie van Les Trois Etoiles wordt beheerd door de secretaris en omvat de NAWgegevens van de ingeschreven leden en bevat de volgende velden:









Voorletters, voornaam, achternaam,
Geslacht
Geboortedatum en -plaats
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer (Optioneel)
Emailadres (Optioneel)

Daarnaast staat genoteerd wanneer het lidmaatschap begon en welke licentie de speler heeft Deze
gegevens zijn noodzakelijk voor het functioneren van de vereniging en voor de mogelijkheid om een
licentie te verstrekken via de NJBB. Bij inschrijving bij een toernooi wordt d.m.v. de licentie het
lidmaatschap aangetoond. In een enkel geval is ook een id-bewijs nodig om de identiteit te
controleren.
Leden hebben altijd het recht tot inzage en wijziging van hun gegevens.
2.2 VERWERKING EN OPSLAG GEGEVENS
Leden geven de noodzakelijke gegevens aan de secretaris. De secretaris verwerkt de gegevens in een
Excel-bestand. Dit bestand is beveiligd en opgeslagen op een pc. Deze pc is beveiligd met een
wachtwoord en wordt up to date gehouden voor wat betreft het besturingssysteem en is voorzien
van een antivirusprogramma.
Er wordt maandelijks een back-up gemaakt op een externe HD die veilig en extern wordt opgeslagen.
2.3 DELEN GEGEVENS OP BESTUURSNIVEAU
De ledenlijst wordt gedeeld binnen het bestuur vanwege het verzenden van rekeningen, post,
eventueel een clubblad en digitale nieuwsbrief c.q. informatie per e-mail. De digitale versie van de
ledenlijst is beveiligd met een wachtwoord. Binnen het bestuur is afgesproken dat de ledenlijst op
een goed beschermde pc wordt bewaard. Vanwege vlotte contacten ligt bij enkele bestuursleden ook
een papieren versie paraat.

2.4 DELEN GEGEVENS OP LEDENNIVEAU
In de kantine ligt een papieren versie van de ledenlijst met NAW-gegevens om onderlinge contacten
te kunnen realiseren. In overleg wordt daar een kopie van verstrekt waarbij wordt aangegeven dat
het uitsluitend voor eigen gebruik is. Leden wordt gevraagd of er bezwaren zijn tegen opname van
bepaalde gegevens in de ledenlijst. Zo mogelijk worden deze uit de ledenlijst gehaald.
Het bestuur stelt iemand aan om het lief en leed binnen de vereniging te behartigen. Deze persoon
(liefst een bestuurslid) beschikt over de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats,
geboortedatum.
2.5 DELEN GEGEVENS EXTERN
De gegevens van de leden worden overgenomen in een online administratieprogramma van de NJBB
(Nederlandse Jeu de Boules Bond, de overkoepelende organisatie). Dit is noodzakelijk o.a. voor het
verstrekken van de licenties. De NJBB heeft aangegeven dat zij de gegevens alleen voor dat doel
gebruiken. De privacyverklaring van de NJBB is te lezen op https://www.njbb.nl/privacyverklaring.

3 PUBLICATIES IN DE MEDIA EN OP DE WEBSITE
3.1 PUBLICATIE VAN UITSLAGEN VAN NJBB TOERNOOIEN
Van de landelijke toernooien wordt verslag gedaan op de website en naar de media. Prijswinnaars
worden met foto en naam opgenomen op de website. Bij de inschrijving moet er worden ingestemd
met de privacyverklaring en akkoord worden gegaan met publicatie van uitslagen en foto’s.
3.2 PUBLICATIE VAN FOTO’S E.D. VAN CLUBACTIVITEITEN
Voor de media (waaronder de eigen website) worden regelmatig foto’s gemaakt van spelers en/of
winnaars. De leden van Les Trois Etoiles zijn daarover geïnformeerd en kunnen bezwaar maken tegen
het plaatsen van hun foto en/of naam. Op het mededelingenbord in de kantine, hangt een document
waarop de voorwaarden van deelname worden vermeld. Dit is tevens opgenomen in de
privacyverklaring.

4 WEBSITE
De website van Les Trois Etoiles is niet interactief. Lid-gegevens worden hierop niet vermeld. Wel zijn
er foto’s te zien van winnaars en deelnemers van toernooien. Met toestemming worden eventuele
(voor)namen wel vermeld. De website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

5 BESTUURDERSVERKLARING
Het bestuur van Les Trois Etoiles verklaart bovenstaande informatie te kennen en ernaar te
handelen.
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6 BIJLAGEN
6.1 PRIVACYVERKLARING
6.2 VRAGENLIJST LEDEN
6.3 MOGELIJKHEID BEZWAAR BIJ INSCHRIJVING
Bij activiteiten van Les Trois Etoiles worden regelmatig foto’s gemaakt voor op de website of in
andere media, vaak met vermelding van de namen van de winnaars. Mocht daar bezwaar tegen zijn,
dan kan dat vóór inschrijving bij de wedstrijdleider worden aangegeven.

