Privacyverklaring T.S.V. Plato
1. Contactgegevens
T.S.V. Plato
Schouwburgring 200
5038 TM Tilburg
T: 013 535 1589
E: bestuur@tsvplato.nl
Contactpersoon: Allison Kampen
De contactpersoon wisselt jaarlijks en betreft altijd de Secretaris der T.S.V. Plato

2. Type persoonsgegevens gebruikt voor verwerking
T.S.V. Plato verwerkt de volgende normale persoonsgegevens van (intro)leden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Adres, postcode en woonplaats
Rekeningnummer
Datum van machtiging
Onderwijsinstelling
Studie
Jaar van inschrijving
Lidmaatschap van orgaan of organen T.S.V. Plato
Telefoonnummer in geval van nood
Erelid (ja/nee)
Lid van VVP (ja/nee)
Uitgeschreven (ja/nee)
Datum van uitschrijving

Daarnaast verwerkt T.S.V. Plato voor het jaarlijkse introductiekamp de medische persoonsgegevens
van alle deelnemers (introlid en lid). Het gaat om de volgende gegevens:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

NAW-gegevens
Zorgmaatschappij en zorgnummer
Noodgegevens (contactpersoon en telefoonnummer(s))
Allergieën, en eventuele medicijnen
Epilepsie, en eventuele medicijnen
Longaandoeningen, en eventuele medicijnen
Diabetes, en eventuele medicijnen en doseringen
Aanwezigheid van andere aandoeningen, en eventuele medicijnen en doseringen
Bewaarplek medicijnen

3. Verwerkingsgrondslag
Er is sprake van verwerking met meerdere doeleinden.
o
o
o
o
o

Contact van T.S.V. Plato met haar (intro)leden
Contact van (intro)leden onderling
Innen van contributie
Inzicht in verhoudingen binnen vereniging, m.b.t. indeling van commissies
Handelen bij medische noodgevallen

Het verzamelen, bewaren en vernietigen van medische gegevens wordt uitbesteed aan Wim Smeets,
de vaste EHBO’er van T.S.V. Plato, of (indien van toepassing) diens opvolger. Bij ondertekening gaat
de ondergetekende akkoord met deze voorwaarden. De grondslag tot het verwerken van deze
gegevens is toestemming.
Alle verwerking geschied op basis van het uitvoeren van een overeenkomst, ofwel vanwege een
gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van T.S.V. Plato om met (intro)leden, en (intro)leden
onderling, contact te houden. Vanaf de inschrijving in het jaar 2018 zal er expliciet toestemming
worden gevraagd voor de verwerking van alle persoonsgegevens.

4. Delen van gegevens met interne en externe partijen
Volgens de Wet Autoriteit Persoonsgegevens is het toegestaan om een ledenlijst ter beschikking van
de leden te stellen. T.S.V. Plato doet dit (mogelijk) met de gegevens 1 t/m 17 onder Artikel 2 van dit
document. Het ter beschikking stellen gebeurd in het ledenportaal, de app en ook (mogelijk) in het
geval van commissiewerkzaamheden. Het ter beschikking stellen van een ledenlijst zal nimmer
gebeuren aan introleden.
Medische gegevens worden niet ter beschikking van (intro)leden of het bestuur van T.S.V. Plato
gesteld.
Door T.S.V. Plato worden persoonsgegevens nimmer gedeeld met externe partijen zonder expliciete
toestemming van deze persoon of personen. Op het moment van schrijven wordt er gewerkt aan een
voorstel tot HR-wijziging om het ongevraagd verspreiden van persoonsgegevens naar externe
partijen, door leden en bestuursleden, strafbaar te stellen.

5. Opslag buiten EU
Er worden geen gegevens opgeslagen buiten de EU.

6. Rechten van betrokkene
De betrokkene heeft in alle gevallen de volgende rechten met betrekking tot zijn/haar eigen
gegevens:
o
o
o
o
o

Recht op inzage van de gegevens.
Recht op correctie van foutieve gegevens.
Recht op vergetelheid, met inachtneming van Artikel 8 van dit document.
Recht op dataportabiliteit.
Recht op bezwaar tegen gegevensverwerking.

o

Recht om gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken.

In het geval dat een betrokkene aanspraak wil maken op (een van) de bovenstaande rechten dient
hij/zij contact op te nemen met de Secretaris der T.S.V. Plato.
Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Bewaartermijn
Alle persoonsgegevens van (intro)leden, uitgezonderd medische persoonsgegevens, worden tot
maximaal twee jaar na uitschrijving bewaard.
Alle medische persoonsgegevens worden vernietigd na afloop van het betreffende jaarlijkse
introductiekamp van T.S.V. Plato. Het verzamelen, bewaren en vernietigen van medische gegevens
wordt uitbesteed aan Wim Smeets, de vaste EHBO’er van T.S.V. Plato, of (indien van toepassing)
diens opvolger.

8. Consequenties niet verstrekken c.q. intrekken toestemming verwerking
persoonsgegevens
Bij het niet verstrekken of laten verwijderen van de onderstaande gegevens kan er geen
lidmaatschap van T.S.V. Plato plaatsvinden, of zal het lidmaatschap per direct gestaakt worden. In
het geval van een directe staking zal dit gebeuren onder het behoud van financiële of materiële
verplichtingen van het lid aan T.S.V. Plato, of andere logische verplichtingen die voortvloeien uit het
lidmaatschap van het betreffende lid bij T.S.V. Plato. Het laten verwijderen van persoonsgegevens zal
nimmer lijden tot het vervallen van contributieplicht. Het betreft de volgende gegevens:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Voor- en achternaam
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Adres, postcode en woonplaats
Rekeningnummer
Datum van machtiging
Onderwijsinstelling
Studie
Uitgeschreven (ja/nee)
Datum van uitschrijving
Lidmaatschap van orgaan of organen T.S.V. Plato

Bij het niet verstrekken of laten verwijderen van de onderstaande gegevens zullen er bepaalde
beperkingen plaatsvinden. Het betreft de volgende gegevens en beperkingen:
o

o

Telefoonnummer in geval van nood;
Verwijdering beperkt T.S.V. Plato tot het contacteren van een persoon in het geval
van een dreigende situatie, zoals ziekte of overlijden.
Erelid (ja/nee);
Verwijdering beperkt T.S.V. Plato in het uitsluiten van een persoon van zijn of haar
contributieplicht. Ereleden zijn niet plichtig contributie te betalen.

