Privacyverklaring Hercules
In deze verklaring geven we informatie over de bescherming van persoonsgegevens door
rksv Hercules. Wij doen er alles aan om persoonsgegevens te beschermen en ons te
houden aan de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
In deze verklaring leggen we uit hoe we omgaan met persoonsgegevens en het waarborgen
van de privacy.
Welke persoonsgegevens zijn vastgelegd en waarvoor?
Van alle leden leggen we de volgende persoonsgegevens vast:
- Voornaam / tussenvoegsel / achternaam
- Adres / postcode / plaats / provincie / land / woonplaats
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Geslacht
- Geboortedatum
- Pasfoto
- Bankrekeningnummer
Bij minderjarige leden worden NAW gegevens en bankrekeningnummer van
ouder(s )vastgelegd.
Je persoonsgegevens worden door Hercules verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:
- Om te kunnen deelnemen aan het lidmaatschap van Hercules;
- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
- Het meedoen aan activiteiten georganiseerd door NHV.
- Het incasseren van de contributie
Ook leggen wij de datum waarop je lid geworden bent vast evenals handbal-gerelateerde
opleidingen. De pasfoto die we van je vragen, is nodig om jezelf te identificeren bij
wedstrijden. Deze gegevens staan in Sportlink, het administratiesysteem van o.a. het NHV.
Dit is een beveiligde omgeving waartoe alleen bevoegde functionarissen toegang hebben
(de ledenadministrateur, de secretaris, de penningmeester, de wedstrijdsecretaris en de
privacy coördinator). Daarnaast heeft het NHV toegang tot de gegevens van spelende leden
die nodig zijn voor de competitie. Zie voor meer informatie www.sportlink.nl

Wil je zien welke gegevens zijn vastgelegd?

Dat kan, stuur daarvoor een mailtje aan de privacy coördinator Bianca Vogelaar,
hercules@handbal.nl). Je krijgt een overzicht met alle gegevens die we van jou vastgelegd
hebben. Kijk ook even in HandbalNL, de app van het NHV. Ook daar staan je gegevens in.
Gegevens laten verwijderen
Volgens de wettelijke bepalingen heb je het recht vastgelegde gegevens te laten verwijderen.
Hou er dan wel rekening mee dat je dan misschien niet meer kan handballen of lid zijn van
Hercules.
Beveiliging van gegevens
Wij zullen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze verklaring genoemde
doeleinden. Wij treffen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen om de
gegevens te beschermen.
Dit doen we door vast te leggen wie de gegevens mogen inzien/gebruiken (zie ook bij
derden) en door in mailverkeer gebruik te maken van bcc in de aanhef.
Verstrekken aan derden
Hercules verstrekt geen informatie aan derden behoudens aan het NHV.
Dit is nodig opdat je gebruik kunt maken van de diensten van het NHV zoals pas en
competitie. (zie ook bij het vastleggen van gegevens)
Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan een andere partij waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Met deze partijen (de verwerkers) maken wij
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
We verstrekken geen gegevens, tenzij wettelijk verplicht en toegestaan. (bv in het kader van
politieonderzoek)
-Hercules kan foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op Boswijk publiceren
op de website van Hercules en op diverse social media (facebook, instagram en twitter).
Plaats nemen op de tribune kan tot foto leiden.

Wil je niet dat er foto’s van jou geplaatst worden op de website van Hercules?
Dan kan je daar bezwaar tegen maken. Stuur dan een mail aan de privacy coördinator
Bianca Vogelaar,hercules@handbal.nl. Dan plaatsen we geen team-, spelers- of actiefoto

waar jij herkenbaar op staat op de website of de Hercules social media. Voor jeugdleden
geldt dat de ouders het bezwaar kunnen maken. Alleen een mail aan de privacy coördinator
wordt gezien als een bezwaar.
Voor foto’s van wedstrijden waarop ook publiek zichtbaar is, is het niet altijd mogelijk om vast
te stellen wie er allemaal herkenbaar op staat. Mocht je een foto zien waarop je herkenbaar
bent terwijl je bezwaar hebt gemaakt, laat het even weten. Dan halen we de foto van de site
af.
Foto’s van anderen
Regelmatig worden er foto’s gemaakt door enthousiaste handbalfotografen en ouders. Deze
foto’s komen regelmatig voorbij op eigen facebookpagina’s. Daarop is het privacy beleid van
Hercules niet van toepassing. Vind je het niet prettig dat je gefotografeerd wordt, vraag dan
aan de betreffende fotograaf om daar rekening mee te houden.
Ook worden foto’s gemaakt door persfotografen, vooral bij wedstrijden van dames 1 en
heren 1. Ook deze foto’s vallen buiten het privacy beleid van Hercules.
De Facebookpagina Hercules
Daarop worden de meeste nieuwtjes snel bekend bij alle volgers van deze pagina. Je bent
vrijwillig vriend van deze pagina. Afhankelijk van jouw persoonlijke FB-instellingen is
informatie van jouw persoonlijke pagina dus ook zichtbaar voor andere vrienden van deze
pagina.
Voor foto’s die op de Facebookpagina van Hercules worden gepubliceerd, geldt de
privacyverklaring van Hercules wel.
De HandbalNL app van het NHV
Gebruik van deze app is eigenlijk wel verplicht. Daarin kan je je eigen wedstrijden zien en
alle informatie over de competitie van alle teams van alle verenigingen.
Bij wedstrijden wordt deze app gebruikt als wedstrijdformulier. De scheidsrechter kan alle
spelers identificeren en daarmee de speelgerechtigheid controleren.
In de app kan je zelf het privacy niveau instellen: open, normaal, beperkt en afgeschermd.
Standaard is de instelling ‘normaal’. In alle gevallen zijn je naam en foto rondom een
wedstrijd zichtbaar voor de scheidsrechter.
Bewaren van je gegevens

We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Na beëindigen lidmaatschap worden
de gegevens maximaal een jaar bewaard. Na 1 jaar bewaren we alleen gegevens voor
relevante zaken als bijvoorbeeld een reünie
Wijziging Privacyverklaring
Wanneer de privacyverklaring wijzigt wordt dat bekendgemaakt via de website van Hercules.
.
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