
Privacy Policy Timax-DeVoKo jan 2019 

 

         
 

 

 

 
 
Timax-DeVoKo wil op een goede manier omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacy 
policy, willen wij u daar duidelijk over informeren. Timax-DeVoKo houdt zich in alle gevallen 
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de  Algemene  Verordening  
Gegevensbescherming. Dit houdt in 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 deze Privacy policy 

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die 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 derden, tenzij dit nodig is voor de 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 

 
Indien u na het doornemen van de Privacy policy, vragen heeft of contact met Timax-
DeVoKo wenst op te nemen, kunt u dit doen via de contact gegevens onderaan dit 
document 
 
Verwerking van Persoonsgegevens van Leden 
Persoonsgegevens worden verwerkt tbv, de volgende doeleinden 

 Administratieve doeleinden (ledenadministratie, contributie) 

 Communicatie met leden 

 Communicatie met NeVoBo 

 Interne Communicatie 

 
Voor de bovenstaande doeleinden kan Timax-DeVoKo de volgende persoonsgegevens van u 
vragen: 

 Voornaam 

 Voorletters 

 tussenvoegsel 

 Achternaam 

 Adres 

 Postcode 

 Woonplaats 

 Telefoonnummer vast 
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 Telefoonnummer mobiel 

 E-mailadres 

 Geboortedatum 

 Geslacht 

 Naam rekeninghouder 

 IBAN-nummer 

 Pasfoto 

 

 
Verwerking van foto- en videomateriaal 
Foto- en videomateriaal waarop leden voorkomen, worden met het grootst mogelijke respect voor 
uw privacy verwerkt. Dit materiaal wordt gebruikt voor PR-doeleinden en voor communicatie 
binnen de vereniging, en met de NEVOBO. Indien u niet wilt dat foto- en videomateriaal van u of 
uw kind wordt gebruikt kunt u dit doorgeven aan secretariaat@devoko.nl 
 
 
Verstrekking aan derden 
Alleen als het noodzakelijk is voor functioneren van de vereniging verstrekken wij 
persoonsgegevens aan derden. Hierbij moet u denken aan: 

 Ledenadministratie (sportlink) 

 Aanmelden bij NeVoBo 

 Bank (contributie-inning) 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee wij geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen waar wij een verwerkersovereenkomst 
hebben maken wij de nodige afspraken om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. In 
sommige gevallen zijn wij verplicht om persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld als de 
politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. Wij kunnen persoonsgegevens 
ook doorgeven aan derden als u ons daarvoor schriftelijk toestemming geeft 
 
 
Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen onder 18 jaar, indien daarvoor 
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger 
 
 
Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden opgeslagen voor de periode: 

 Gedurende de looptijd van het lidmaatschap 

 Voor zover deze onderdeel zijn van de financiële administratie voor (wettelijke termijn) maximaal 7 

jaar 

 Hard copy’s  ( papieren aanmeldformulieren) worden, na verwerking van de gegevens in  sportlink, 

vernietigd 

 
Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische om persoonsgegevens te beschermen 

 Alle personen die namens Timax-DeVoKo kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden 

aan geheimhouding daarvan 

 Wij hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen 



 Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

 

 

 Wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 

incidenten 

 Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen 

 
Rechten omtrent Uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u 
hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van  uw persoonsgegevens 
(of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons 
te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u 
vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien 
wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan 
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 
 
 
Links naar andere websites 
Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacy Policy is alleen van toepassing op de 
website van Timax-DeVoKo 
 
 
Wijzigingen in ons privacy-beleid 
Het kan voorkomen dat deze verklaring inde toekomst wordt gewijzigd. Op de website vindt u de 
meest actuele versie van deze policy  
 
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. Indien we er niet samen uitkomen, heeft u altijd het 
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
Contactgegevens 
secretariaat@devoko.nl 
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