Schietvereniging Jemmy Tell ‘t Loo

Privacybeleid schietvereniging Jemmy Tell
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens
die schietvereniging Jemmy Tell (hierna te noemen als Jemmy
Tell) verwerkt van haar leden, donateurs of andere
geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van Jemmy Tell, een donatie doet of om een
andere reden persoonsgegevens aan Jemmy Tell verstrekt,
geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in
lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u daarom om dit privacybeleid
door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijken
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:
Secretaris Jemmy Tell
Penningmeester Jemmy Tell
De penningmeester, verantwoordelijk voor leden, donateurs administratie, is
bereikbaar via: penningmeester@jemmytell.nl.
De secretaris, verantwoordelijk voor het versturen van uitnodigingen en
verzoeken tot medewerking, is bereikbaar via: secretariaat@jemmytell.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Jemmy Tell en voor welk doel?
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
a) Voor- en achternaam en geboortedatum;
b) Adresgegevens en postadres;
c) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
d) Tijdens (schiet)activiteiten kunnen er foto’s/video’s worden gemaakt.
2.2 Jemmy Tell verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
a) Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt
voor registratie van het lidmaatschap en het eventueel opzeggen daarvan;
b) Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het
versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van
Jemmy Tell.
c) Uw naam wordt gebruikt voor aan- en afmelding van uw lidmaatschap van
de GKB en/of NKB. Dit gebeurt alleen als u aangeeft, dat u met de GKB en/of
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NKB mee wilt schieten of ermee wilt stoppen. Hierbij worden uw
schietresultaten alleen onder uw naam op onze internetsite gezet;
d) Foto’s/video’s kunnen ter promotie van de schietsport en de vereniging
worden gebruikt voor flyers en/of op de site/sociale media van Jemmy Tell
worden geplaatst. U kunt bij het bestuur aangeven wanneer u, met een
legitieme reden, een foto/video verwijderd wilt hebben van de site of uit het
fotoarchief, waaruit de foto’s worden geselecteerd. U dient vooraf aan te
geven als u niet gefotografeerd/gefilmd wilt worden;
e) Uw bankrekeningnummer is nodig voor het betalen van de contributie.
Hierbij maakt Jemmy Tell geen gebruik van een machtiging, maar dient u het
verschuldigde bedrag zelf over te maken op onze bankrekening. De hoogte
van de contributie wordt bepaald door het aantal schietdisciplines waar u
aan deel wilt nemen. De totale contributie wordt door de penningmeester
aan u doorgegeven. Het verzuimen van de contributieplicht binnen de
betalingstermijn, vastgesteld in artikel 3 van het huishoudelijk reglement,
leidt tot het automatisch opzeggen van uw lidmaatschap;
2.3. De gegevens uit sub 2.1 worden via het lidmaatschapsformulier aan u
opgevraagd, waarna wordt gevraagd of u kennis heeft genomen van dit
privacybeleid. U gaat aantoonbaar akkoord met dit privacybeleid door
ondertekening van dit lidmaatschapsformulier.
2.4. Jemmy Tell verwerkt voor het (digitaal) aanvragen van een schietactiviteit
en/of via het invullen van het (digitale) contactformulier de volgende
persoonlijke gegevens:
a) Voor- en achternaam;
b) Telefoonnummer(s) en/of e-mailadres(sen).
2.5 Jemmy Tell verwerkt de in sub 2.4 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
a) De naam en achternaam zijn nodig voor het op naam zetten van de
schietactiviteit en/of uw verstuurde bericht;
b) De telefoonnummer(s) en/of mailadres(sen) zijn nodig om contact op te
nemen met de desbetreffende persoon van wie de aanvraag voor een
schietactiviteit/bericht afkomstig is;
c) In het geval van het aanvragen van een schietactiviteit wordt uw
bankrekeningnummer tevens bij Jemmy Tell duidelijk vanwege het
overmaken/betalen van de rekening van de schietactiviteit.
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2.6 U gaat akkoord met het verwerken van de gegevens zoals genoemd in sub 2.4
en 2.5 doormiddel van het verzenden van de gegevens via het digitale contact/aanvraagformulier, waarna de gegevens door het dagelijks bestuur
(voorzitter, secretaris en penningmeester) worden bewaard tot na het
plaatsvinden van de schietactiviteit dan wel afhandelen van het verstuurde
bericht. De gegevens worden nadien binnen een maand vernietigd.
Tijdens de coronacrisis (COVID-19) geldt er één uitzondering op het delen van
de gegeven van derden, namelijk met de lokale GGD ten behoeven van bronen contactonderzoek. Mochten gegevens door de GGD worden opgevraagd,
dan worden de volgende gegevens aan deze derde partij verstrekt:
- Voor- en achternaam;
- Emailadres;
- Telefoonnummer.

3. Bewaartermijn
Jemmy Tell verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van
uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Wanneer u
meerdere schietseizoenen achtereenvolgens lid blijft, blijven uw gegevens
bewaard omwille van de redenen die in sub 2.2 zijn aangegeven. Het opzeggen
van uw lidmaatschap zorgt er automatisch voor, dat de eerdergenoemde
jaartermijn ingaat, waarna de persoonsgegevens worden vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Jemmy Tell passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen. De gegevens worden
digitaal bewaard door de secretaris en de penningmeester, waarbij alleen zij
toegang hebben tot deze gegevens. Andere bestuursleden kunnen deze
gegevens opvragen, mits dit voor organisatiedoeleinden is, die aan Jemmy Tell
zijn gerelateerd;
4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Jemmy Tell geen gebruik
van derden. Uw gegevens worden niet met andere verenigingen gedeeld,
tenzij u daar zelf toestemming/opdracht tot geeft. Bij een eventuele
functiewisseling van de penningmeester en/of secretaris worden tevens uw
gegevens aan de nieuwe secretaris en/of penningmeester overgedragen. Oudbestuursleden hebben geen inzage in uw gegevens.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen, klachten
5.1 Via de ledenadministratie (de penningmeester) van Jemmy Tell kunt u een
verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te
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wijzigen of te verwijderen. Jemmy Tell zal uw verzoek in behandeling nemen en
u binnen één maand na ontvangst hierover informeren;
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen
met de ledenadministratie;
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Jemmy Tell uw
persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact
opnemen met de functionaris Gegevensbescherming;
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen
worden gericht aan onze ledenadministratie via:
penningmeester@jemmytell.nl.

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de
ledenvergaderingen bekend gemaakt en eventueel opnieuw (digitaal) uitgereikt.
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