Privacyverklaring
Buitensportvereniging Durf –
leden, aspirant-leden en exleden
1.

Inleiding

Wanneer je lid bent of lid bent geweest bij
Buitensportvereniging Durf (hierna te noemen
Durf)
verwerken
wij
een
aantal
persoonsgegevens van jou. In deze
privacyverklaring leggen wij uit hoe met jouw
persoonsgegevens wordt omgegaan en voor
welke doelen wij de persoonsgegevens
bewaren.
Naast informatie over de gegevens wordt in dit
document ook uitgelegd wat jouw rechten zijn
met betrekking tot jouw gegevens en hoe je
hier gebruik van kunt maken. De
privacyverklaring is van toepassing op leden,
aspirant-leden en ex-leden.
Door
nieuwe
wetgeving
of
andere
omstandigheden
zullen
wij
onze
privacyverklaring zo nu en dan aanpassen. Op
onze website vind je altijd de meest recente
versie.

2.

Gegevens en doel

Om als leden, aspirant-leden en ex-leden een
vereniging onder elkaar te zijn verzamelen wij
een aantal gegevens. Hier wordt toegelicht
welke gegevens wij verzamelen/verwerken en
wat hiervan het doel is.
2.1.
Persoonsgegevens
Wanneer je je inschrijft bij Durf verzamelen wij
jouw persoonsgegevens om te weten wie je
bent. Wij verzamelen hierbij de volgende
gegevens;
- Je voor- en achternaam
- Je geboortedatum
- Je geslacht
2.1.1. Je voor- en achternaam
Binnen durf staan vriendschap en een open
sfeer centraal. In ons contact, zowel persoonlijk
tijdens trainingen en activiteiten, als digitaal via

mail en telefoon, spreken wij je graag met je
naam aan.
2.1.2. Je geboortedatum en geslacht
In de vereniging zijn zowel minderjarigen als
volwassenen lid. Om rekening te kunnen
houden
met
uitzonderingen
voor
minderjarigen, bijvoorbeeld toestemming van
ouder/verzorger of het niet schenken van
alcohol, vragen wij om je geboortedatum.
Je leeftijd en geslacht zijn ook nodig voor de
indeling in groepen of klassen van
(verenigings)wedstrijden.
2.2.
Contactgegevens
Wanneer je je inschrijft bij Durf verzamelen wij
ook je contactgegevens om je te kunnen
bereiken. Wij verzamelen hierbij de volgende
gegevens;
- Je e-mailadres
- Je telefoonnummer
- Je adresgegevens
- Contactpersoon bij noodgevallen
- Relatie en telefoonnummer van
contactpersoon bij noodgevallen
2.2.1. Je e-mailadres
Binnen de vereniging verloopt het officiële
contact via e-mail. Je e-mailadres wordt dus
gebruikt wanneer er een belangrijke
mededeling gedaan dient te worden door een
commissie of bestuur. Hiernaast sturen wij
onze verenigingsnieuwsbrief naar je emailadres.
2.2.2. Je telefoonnummer
Je telefoonnummer gebruiken voor als wij
telefonisch contact met je willen opnemen
voor verenigingszaken of voor spoedgevallen,
bijvoorbeeld als een training op het laatste
moment niet door kan gaan.
2.2.3. Je adresgegevens
Je postcode gebruiken wij om te bepalen in
welke regio de meeste leden wonen. Dit
gebruiken wij voor het bepalen van de locatie
voor activiteiten en ledenvergaderingen, maar
ook
voor
een
eventuele
nieuwe
trainingslocatie of verenigingsgebouw.
Je volledige adres hoeven we hopelijk niet te
gebruiken. We zullen deze namelijk gebruiken
om je bijvoorbeeld een aanmaning te kunnen
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sturen, mocht je je financiële verplichtingen
richting de vereniging niet voldoen of om je te
vertellen dat je bent geschorst of dat je
lidmaatschap wordt opgezegd vanuit de
vereniging.
2.2.4. Contactpersoon bij noodgevallen en
relatie & telefoonnummer contactpersoon noodgevallen
Mocht er tijdens trainingen of andere
activiteiten een noodgeval voor doen waarbij
het noodzakelijk is dat er iemand uit jouw
omgeving wordt ingelicht, dan gebruiken wij
deze gegevens om dat te doen.
2.3.
Survivalrun Bond Nederland
Wanneer je je inschrijft bij Durf vragen wij ook
om je SBN-lidnummer en eventuele
wedstrijdlicentie. In verband met aanvullende
verzekering tijdens trainingen en wedstrijden is
lidmaatschap van de SBN verplicht. Aan de
hand van je SBN-lidnummer kunnen wij
controleren of je lid bent. Je wedstrijdlicentie
gebruiken we om je in te kunnen delen bij
activiteiten of om het trainingsaanbod beter af
te stemmen op de leden.

hindernisbaan, het beheren van de ICT of het
ontwerp van kleding of flyers.
2.6.
Verenigingsgegevens
Wanneer je bijdraagt aan onze vereniging
verzamelen wij welke bijdragen en activiteiten
je allemaal doet in onze vereniging. Zo kan op
een goede manier de organisatie van
verschillende verenigingsactiviteiten verlopen.
Deze verenigingsgegevens zijn;
- Lidmaatschapsvorm
- Moment van inschrijving
- Deelnames activiteiten
- Lidmaatschap werkgroepen en
commissies
- Bestuurslidmaatschap
- Vrijwilligersvoorkeuren
2.6.1. Lidmaatschapsvorm en moment van
inschrijving
Als je je inschrijft bij Durf houden we bij of je lid
wordt voor een proefperiode (aspirant-lid) of
gewoon lid wordt en wanneer je je inschrijft.
Dit gebruiken we om de hoogte van de
contributie vast te stellen en te bepalen
wanneer de proefperiode afloopt.

2.4.
Betaalgegevens
Met een lidmaatschap bij Durf gaat wat geld
gemoeid, zo moet je bijvoorbeeld contributie
betalen. Wanneer je de vereniging machtigt
om geld van jouw rekening af te schrijven is het
benodigd je bankrekeningnummer te weten.
Wij verzamelen dit nummer dan ook bij het
inschrijven. Daarnaast kunnen wij kosten, die je
voor de vereniging hebt voorgeschoten, aan je
terugbetalen.

2.6.2. Deelnames activiteiten
Wij houden bij voor welke activiteiten je je
aanmeldt. Zo kunnen wij als vereniging weten
hoeveel mensen wij kunnen verwachten bij
activiteiten zoals een klimdag, moutainbikeweekend, adventure race clinics en andere
activiteiten georganiseerd door de vereniging.
Daarnaast weten wij daarmee of je eventueel
betaling bent verschuldigd voor een specifieke
activiteit.

2.5.
Aanvullende informatie
Wanneer je je inschrijft bij Durf vragen we ook
naar de volgende gegevens.
- Je vrijwilligersvoorkeuren

2.6.3. Lidmaatschap
werkgroepen
en
commissies
Ook houden wij bij aan welke werkgroepen
en/of commissies je hebt deelgenomen.
Hierdoor weten we wie zich met welke zaken in
de vereniging, bijvoorbeeld baanonderhoud of
ICT, bezighoudt. Hierdoor weten wij ook waar
je specifiek ervaring in en kennis van hebt. Zo
kunnen leden die de werkgroep of commissie
nogmaals organiseren weten bij wie ze terecht
kunnen voor tips en ideeën.

Wij verzamelen deze alleen als je ze ook
daadwerkelijk invult Het is niet verplicht om
deze informatie aan ons door te geven.
We gebruiken deze informatie om je te kunnen
benaderen bij specifieke vragen of activiteiten
waarbij we jouw kennis en kunde goed kunnen
gebruiken. Denk daarbij aan het organiseren
van een wedstrijd, bouwen van een

Privacyverklaring Buitensportvereniging Durf - leden, aspirant-leden en ex-leden

2

2.6.4. Bestuurslidmaatschap
Als je je voor de vereniging inzet door in het
bestuur plaats te nemen, dan houden wij dit
bij. Zo weten de leden bij wie ze met vragen
terecht kunnen. Ook kunnen nieuwe
bestuursleden bij oud-bestuursleden terecht
voor vragen.
2.6.5. Vrijwilligersvoorkeuren
Binnen Durf wordt er van iedereen verwacht
een handje te helpen. Dit kan door in
commissies deel te nemen, training te geven of
hindernissen te bouwen. We houden jouw
voorkeuren voor deze taken bij, zodat we jou
kunnen benaderen en vragen om met jouw
voorkeurstaken de vereniging te helpen.
2.7.
Overige gegevens
Naast eerdergenoemde gegevens verzamelen
we ook nog de volgende gegevens;
- Beeldmateriaal
2.7.1. Beeldmateriaal
Tijdens de wedstrijden, trainingen en overige
activiteiten in de vereniging kunne foto's en
filmpjes worden gemaakt. Van deze foto's en
filmpjes wordt een selectie gemaakt die
vervolgens op de website te zien zijn. We
maken van deze foto's en filmpjes gebruik om
activiteiten terug te kijken, herinneringen op te
halen en voor publicatiedoeleinden.
Mocht je hier bezwaar tegen hebben, neem
dan contact op met het bestuur via
secrataris@buitensportdurf.nl.

3.

Wie kunnen je gegevens inzien en
wie ontvangen je gegevens?

3.1.
Wie kunnen je gegevens inzien?
De gegevens die we van jou hebben worden
door verschillende functionarissen in onze
vereniging gebruikt. In de tabel in bijlage A kun
je vinden wie in onze vereniging de specifieke
gegevens kan inzien.

met de gegevens die zij van Durf ontvangen en
voor Durf verwerken.
Wordpress Voor de website gebruiken we het
opensource softwarepakket Wordpress.
Google Drive Office-suite gebruiken we voor
het
bewaren
van
algemene
verenigingsdocumenten,
werkdocumenten
van de commissies en andere vereniging
gerelateerde zaken, bijvoorbeeld voor het
voorbereiden en organiseren van activiteiten
zoals een weekend, vakantie of feest. De
persoonsgegevens die we hier bewaren
beperken we tot een minimum en waar
mogelijk verwijderen we deze gegevens, nadat
de documenten niet meer nodig zijn.

4.

Opslagperiode

Wij bewaren je gegevens niet langer dan
noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden te bereiken.
4.1.
Je profielgegevens
We bewaren de gegevens beschreven in de
hoofdstukken 2.1 t/m 2.6 vanaf het moment
dat je je inschrijft bij Durf. Hoelang we je
gegevens bewaren kun je vinden in Bijlage B –
Verwijderingstermijn.
4.2.
E-mails
E-mails die jij stuurt naar de servers van Durf
(domein: buitensportdurf.nl) zullen gedurende
7 jaar worden bewaard.
4.3.
Betaalgegevens
Betaalgegevens die in ons boekhoudprogramma staan zullen 7 jaar bewaard
worden. Dit in verband met de gestelde
bewaarplicht voor de belastingdienst. Deze
bewaartermijn gaat in vanaf het moment dat je
ons geen geld meer verschuldigd bent.

3.2.
Wie ontvangen je gegevens?
Conscribo is de software die we gebruiken voor
het bijhouden van de financiële en
ledenadministratie. Met Conscribo heeft Durf
een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Hierin staan afspraken hoe Conscribo omgaat
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5.

Beveiliging

5.1.
Uitsluitend digitaal
De gegevens die je aan ons verstrekt zullen
voor zover mogelijk niet als fysieke kopieën
worden bewaard. Je gegevens zullen zo veel
mogelijk worden beheerd op onze digitale
servers en software.
Mocht het eventueel nodig zijn om jouw
gegevens op papier te zetten, bijvoorbeeld
voor een almanak, dan zullen we dit ruim van
te voren bij je kenbaar maken en kun je hier
bezwaar tegen maken.
5.2.
Website beveiliging
Onze website maakt gebruik van een
beveiligde (HTTPS) verbinding. Hierbij wordt de
communicatie tussen jou en de website
versleuteld, waardoor de communicatie altijd
veilig en privé is. Zo kan er niemand meekijken
met jouw gegevens en websitebezoek.
5.3.
Wachtwoorden
Wanneer je een account hebt op onze website
moet je een wachtwoord hebben met 24karakters of een korter wachtwoord van 12
tekens met karakter, cijfer en ander teken. Dit
zorgt ervoor dat het moeilijk is om een account
te hacken.
Daarnaast zullen we je ieder jaar vragen om je
wachtwoord aan te passen om zo de beste
beveiliging te kunnen garanderen.
Ook heeft ieder apparaat waarop je gegevens
staan en door onze vereniging wordt gebruikt
een
wachtwoord
of
gelijkwaardig
authenticatiemiddel.

6.

Jouw rechten

6.1.
Recht op inzage
Je hebt te allen tijde het recht om in te zien
welke gegevens Durf van jou bewaard.
Wanneer je dit wil kun je contact opnemen met
het bestuur via secrataris@buitensportdurf.nl.
Het bestuur zal je dan een overzicht sturen met
alle gegevens die de vereniging van jou
bewaard.

6.2.
Recht op rectificatie
Als je gegevens niet kloppen heb je het recht
dit aan te kunnen passen. Je kunt dit
gemakkelijk doen door je eigen profiel aan te
passen wanneer je bent ingelogd. Daarnaast
kun je ook contact opnemen met het bestuur
om jouw profiel aan te laten passen. Dit kun je
doen door een email te sturen naar
secrataris@buitensportdurf.nl.
6.3.
Recht op overdracht
Wanneer je naar een andere vereniging of
organisatie gaat kun je je gegevens over laten
dragen naar die partij. Durf zal dan jouw
digitale gegevens overdragen aan de andere
partij. Neem hiervoor contact op met
secrataris@buitensportdurf.nl.
6.4.
Recht op vergetelheid
Je hebt het recht om al jouw gegevens die Durf
van jou heeft te laten verwijderen. Hiervoor
kun je contact opnemen met het bestuur via
secrataris@buitensportdurf.nl.
De gegevens die we van jouw bewaren hebben
we nodig voor het lidmaatschap van jou bij
Durf. Het verzoek tot verwijdering van deze
gegevens kan tot gevolg hebben dat we je
lidmaatschap
daarmee
ook
moeten
beëindigen. In dat geval zullen we dit altijd
eerst aan je laten weten, zodat je je keuze kan
heroverwegen.
6.5.
Recht op het indienen van een klacht
Als je het oneens bent met de manier waarop
Durf met jouw gegevens omgaat kun je een
klacht
indienen
bij
de
Autoriteit
Persoonsgegevens. Uiteraard zouden we het
graag samen met jou oplossen voordat je
overgaat op een klacht bij de autoriteit.
6.6.

Recht
op
het
stoppen
van
gegevensgebruik (bezwaar maken)
Wil je niet langer dat Durf jouw gegevens
verwerkt dan heb je het recht om bezwaar te
maken. Je kunt dit bezwaar maken door
heirover een e-mail te sturen naar
secrataris@buitensportdurf.nl.

7.

Plichten

Durf verwerkt persoonsgegevens op grond van
een gerechtvaardigd belang, namelijk het
Privacyverklaring Buitensportvereniging Durf - leden, aspirant-leden en ex-leden

4

verenigingsbelang.
Denk
hierbij
aan
organiseren van activiteiten en de verkoop van
verenigingsproducten. Jouw gegevens zullen
nooit verkocht worden aan derden. De
gegevens die we verzamelen zijn de gegevens
die nodig zijn om een vereniging te vormen
zoals deze nu geschied.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt
gedeeld met Durf met anderen dan de
hierboven genoemde partijen te delen (voor
bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst),
dan zal daar eerst jouw toestemming voor
worden gevraagd.
Durf behoudt zich het recht de gegevens te
openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan
wel wanneer de vereniging dit gerechtvaardigd
acht om te voldoen aan een juridisch
verzoek/proces of om de rechten, eigendom of
veiligheid van de vereniging te beschermen.
Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy
zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog
vragen? Neem dan gerust contact met ons op!
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Bijlage A - Inzichtelijkheidstabel
Buitensportvereniging Durf splitst de volgende functionarissen uit voor de inzichtelijkheidstabel;
- Ingelogde gebruikers
Dit zijn alle gebruikers die gebruik maken van onze website nadat ze zijn ingelogd.
- Bestuur
Het bestuur is gedefinieerd als het verenigingsbestuur van Durf.
- Websitebeheerders
De websitebeheerders onderhouden de website van Durf.
- Penningmeester vereniging
De penningmeester van de vereniging zetelt in het verenigingsbestuur en gaat over alle uitgaven en
inkomsten binnen de vereniging.
- Controlecommissie(leden)
Controlecommissieleden zijn leden van de vereniging welke jaarlijks de financiële stukken van de
vereniging controleren.
- Commissie(leden)
Commissieleden zijn leden van de vereniging welke lid zijn van een bestuurscommissie.
- Trainers
Trainers zijn leden van de vereniging welke door het bestuur zijn aangewezen als trainer of externen
(niet-leden) welke zijn ingehuurd door Durf om trainingen te verzorgen.
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Gegevens
Volledige naam
Geboortedatum
Geslacht
E-mailadres
Telefoonnummer
Adresgegevens
Contactpersoon bij noodgevallen
Relatie en telefoonnummer contactpersoon bij
noodgevallen
SBN-lidnummer
Wedstrijdlicentie
Bankrekeningnummer
Vrijwilligersvoorkeuren
Lidmaatschapsvorm
Moment van inschrijving
Deelnames activiteiten
Lidmaatschap werkgroepen en commissies
Bestuurslidmaatschap
Beeldmateriaal

Inzichtelijk voor wie?
Alle functionarissen
Bestuur, websitebeheerders
Bestuur, websitebeheerders
Bestuur, commissieleden, websitebeheerders
Bestuur, commissieleden, websitebeheerders
Bestuur, websitebeheerders
Bestuur, trainers, websitebeheerders
Bestuur, trainers, websitebeheerders
Bestuur, websitebeheerders
Bestuur, websitebeheerders
Bestuur, controlecommissieleden,
websitebeheerders
Bestuur, commissieleden, websitebeheerders
Bestuur, websitebeheerders
Bestuur, websitebeheerders
Bestuur, commissieleden, websitebeheerders
Alle functionarissen
Alle functionarissen
Alle functionarissen
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Bijlage B – Verwijderingstermijn
Gegevens
Volledige naam
Geboortedatum
Geslacht
E-mailadres
Telefoonnummer
Adresgegevens
Contactpersoon bij noodgevallen
Relatie en telefoonnummer contactpersoon bij
noodgevallen
SBN-lidnummer
Wedstrijdlicentie
Bankrekeningnummer
Vrijwilligersvoorkeuren
Lidmaatschapsvorm
Moment van inschrijving
Deelnames activiteiten
Lidmaatschap werkgroepen en commissies
Bestuurslidmaatschap
Beeldmateriaal

Verwijderingstermijn
7 jaar na beëindiging lidmaatschap en
vereffening rekeningen
Direct na beëindiging lidmaatschap
Direct na beëindiging lidmaatschap
Direct na beëindiging lidmaatschap en
vereffening rekeningen
Direct na beëindiging lidmaatschap
Direct na beëindiging lidmaatschap en
vereffening rekeningen
Direct na beëindiging lidmaatschap
Direct na beëindiging lidmaatschap
Direct na beëindiging lidmaatschap
Direct na beëindiging lidmaatschap
7 jaar na beëindiging lidmaatschap en
vereffening rekeningen
Direct na beëindiging lidmaatschap
Direct na beëindiging lidmaatschap
Direct na beëindiging lidmaatschap
Direct na beëindiging lidmaatschap
Direct na beëindiging lidmaatschap
Onbeperkt, mits anders aangegeven door lid
Onbeperkt, mits anders aangegeven door lid
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