Privacy protocol Pencak Silat Ular Sendok.
Gemaakt in het kader van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

Dit privacy-protocol ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden
zijn (persoonsgegevens). De personen betreffen de leden van de zelfverdedigingsclub Pencak
Silat Ular Sendok en het bestuur.

Gegevens
De club heeft alleen een papieren ledenadministratie. Deze bestaat uit de naam, het adres,
telefoon en emailgegevens van de leden. De gegevens worden alleen gebruikt om het
ledenbestand bij te houden, contributie te innen en informatie over de trainingen en aanverwante
activiteiten door te geven.
Als er gemaild wordt naar meerdere leden is slechts het mailadres van een persoon zichtbaar (dit
is het mailadres van de trainer of een bestuurslid), de overige mailadressen zijn in het BCC veld
geplaatst.
De gegevens van het bestuur bestaan uit de naam, het adres, telefoon en emailadres van de
bestuursleden. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitwisselen van de jaarstukken en het
beleggen van vergaderingen.
Stichting Bamzaai heeft een zakelijke rekening waar de contributie op gestort kan worden.
De enigen die toegang hebben tot bovengenoemde informatie zijn de voorzitter en de
penningmeester.

Verwerkingsregister
De club heeft een eigen website: www.ularsendok.nl
Wij werken met een betrouwbare website-beheerder. Voor deze persoon gelden de
onderstaande afspraken.
Op de site staan geen telefoon of adresgegevens van de club of leden. De enige mogelijkheid om
op deze locatie contact te leggen is via het gastenboek.
Op de site worden wel foto’s en evt. filmpjes geplaatst. Dit zijn o.a. foto’s en/of filmpjes van de
leden die deelnemen aan de training of een demonstratie. Het doel is publiciteit en het vastleggen
van traditionele houdingen en stijl van deze traditionele zelfverdedigingskunst.
De foto’s en/of filmpjes worden pas op de site geplaatst na toestemming van de leden die
zichtbaar zijn op de foto’s en/of filmpjes. De leden hebben hun toestemming hiervoor (bij
inschrijving) op papier gegeven. De personen die het betreft krijgen bericht via de mail als er
foto’s en/of filmpjes geplaatst worden. Men kan dan in een reactie aangeven of men er wel of niet
mee akkoord gaat of dat ze geblurred willen worden.
Alle geplaatste foto’s op de site kunnen achteraf alsnog verwijderd worden, indien gewenst, in
overleg met het bestuur. Dit kan mondeling tijdens de training, telefonisch of per mail.
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Verwerkersovereenkomst
De verwerker (in dit geval de site beheerder) heeft op papier verklaard dat hij akkoord gaat met
de onderstaande afspraken.
De verwerker gebruikt de aangeleverde foto’s en/of filmpjes enkel en alleen voor de site van
Pencak Silat Ular Sendok met als doel publiciteit en vastleggen van de traditionele houdingen en
stijl van deze zelfverdedigingskunst.
De verwerker mag het geleverde materiaal niet voor eigen of andere doeleinden gebruiken. De
verwerker en personen in dienst van de verwerker hebben geheimhoudingsplicht.
Verwerker mag de werkzaamheden niet aan een ander (een ‘subverwerker’) uitbesteden.
De datum waarop de verwerker de aangeleverde gegevens, en/of media, moet wissen gebeurt in
overleg met het bestuur.

Aan- en afmelden
Als iemand lid wil worden van Pencak Silat Ular Sendok dan vragen we hem/haar hoe hij in
aanraking is gekomen met deze club en waar hij informatie heeft gevonden over deze club.
Daarna kan vrijblijvend gebruikt gemaakt worden van een proefles.
Als een lid zich wil afmelden maakt hij/zij dit een maand van te voren kenbaar aan het bestuur.
Dit kan mondeling tijdens de training bij de trainer maar moet van beide kanten bevestigd worden
per mail. Er kan in overleg met de leraar of bestuur afgesproken worden dat informatie die op de
site vermeld staat, en die het vertrekkende lid betreft, verwijderd of geblurred gaat worden.

Donateurs
Mocht er sprake zijn van donateurs die wij willen bedanken op de website van de stichting,
jaarverslag of elders dan vragen wij daar eerst uitdrukkelijk toestemming voor.
De toestemming betreft naast het vermelden van de gift, de naam en verdere donateursgegevens.

Datalek
Een datalek wordt meteen gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het datalek wordt ook
verwerkt in de administratie van de club. (Terug te vinden in de jaarstukken)
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