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Privacyverklaring Haagse Scheidsrechter Vereniging
Wie?
Dit is de privacyverklaring van de Haagse Scheidsrechter Vereniging (HSV), gevestigd te ‘s-Gravenhage
en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40409086.
De HSV heeft tot doel de belangen van het scheidsrechterwezen in de regio Haaglanden te behartigen en
te bevorderen in de ruimste zin van het woord.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking
rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
1. Gebruik van persoonsgegevens
Indien u lid of donateur van de HSV wordt, onderschrijft u hiermee de statuten en het huishoudelijke
reglement van de HSV. De verbintenis die hiermee is aangegaan loopt altijd per kalenderjaar en wordt
stilzwijgend verlengd. Deze overeenkomst geschiedt schriftelijk.
Bij het aangaan van de verbintenis verstrekt u de in dit hoofdstuk onder 1.2 genoemde gegevens voor
zover van toepassing.
Het verbreken van de verbintenis dient schriftelijk en uiterlijk voor 1 december van het kalenderjaar te
worden medegedeeld.
De verbintenis vormt de grondslag voor verwerking van persoonsgegevens in het kader van de AVG.
(Ook zouden verwerkingen van persoonsgegeven plaats kunnen vinden op basis van een
gerechtvaardigd belang.)
1.1. Wij verwerken persoonsgegevens, die wij slechts van uzelf ontvangen, indien u:
1) lid wordt van onze vereniging;
2) donateur wordt van onze vereniging;
3) via het contactformulier van de website contact met ons opneemt.
1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

uw Naw gegevens;
uw e-mailadres;
uw telefoonnummer;
de duur van het lidmaatschap c.q. donateurschap;
uw lidmaatschap- of donateursnummer;
uw lidmaatschapnummer van de COVS (geldt alleen voor leden);
uw bankrekeningnummer (indien bij ons bekend).
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1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
1) Het lidmaatschap of donateurschap te effectueren;
2) Het clubblad te verzenden;
3) Contact met u te onderhouden.
2. Rechten van betrokkenen
U kunt contact opnemen met de secretaris via 06-28599054 en/of e-mail:
secretaris@hsv-denhaag.com voor:
1) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
2) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
3) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
4) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
5) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV.
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens helpen wij u uiteraard graag
verder. Mochten wij er samen toch niet uitkomen dan heeft u uiteraard ook het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder op de privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens.
3. Beveiliging van uw gegevens
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden
en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te
beveiligen.
4. Derden
Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
Aan de landelijke COVS.
Iedereen die lid is van de HSV wordt, conform de statuten, art. 3, lid 7, aangemeld bij de Centrale
Organisatie van Voetbal Scheidsrechters. De persoonsgegevens welke aan de COVS worden verstrekt
zijn genoemd in hoofdstuk 1.2 onder 1,2,4.
Deze persoonsgegevens worden verstrekt ten behoeve van het lidmaatschap aan de COVS en ten
behoeve van het digitaal toesturen van het clubblad “De Scheidsrechter”.
Bij beëindiging van het lidmaatschap meldt de HSV u, conform de statuten art.6 lid 7, af bij de COVS.
Editoo
Aan Editoo, de drukker van ons clubblad “Het Journaal”, worden ten behoeve van het versturen van het
clubblad persoonsgegevens verstrekt, genoemd in hoofdstuk 1.2 onder 1, met uitzondering van leden
en donateurs die aan hebben gegeven het clubblad digitaal te willen ontvangen.
5. Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere
wetgeving die het bewaren verplicht.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er
geen overeenkomst met u tot stand komt, dan wel wordt beëindigd.
6. Wijzigingen privacyverklaring
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Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen
deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.
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daarom aan om

