Privacyverklaring sportstichting DODADO
Zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens vinden wij vanzelfsprekend. Ook vinden we het
belangrijk dat we hierin transparant zijn. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in gegaan. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp). Als DODADO zetten wij ons op allerlei vlakken in voor sportactiviteiten voor mensen met een
verstandelijke beperking in Dokkum en omstreken. Om dit mogelijk te maken verwerken wij
persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn we verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van
persoonsgegevens volgens de AVG. Dat betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking
van persoonsgegevens vaststellen. In deze privacyverklaring vertellen we u graag meer over wat we
waarom en hoe met welke persoonsgegevens doen. Ook leggen we uit wat uw rechten zijn en hoe
lang we persoonsgegevens bewaren.
Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende wettelijke gronden:
• Voor de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst, in dit geval het
lidmaatschap;
• Als betrokkene ons toestemming geeft voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens;
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals fiscale en administratieve
verplichtingen, subsidieaanvragen en andere dwingende wet- en regelgeving);
• In verband met onze gerechtvaardigde belangen, waarbij wij erop letten dat de
impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zoals:
1. Het maken van rapportages
2. De verdediging van onze rechten in geval van een verschil
3. Het beheer van ledengegevens en ondersteuning daarvan aan
aangesloten stichtingen (gehandicaptensport Nederland)
4. Het organiseren van toernooien en competities
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegeven
DODADO is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat
DODADO het doel en het middel voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaald en dat
zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke eisen.

Doelen voor de verwerking van persoonsgegevens
Als u zich bij ons aanmeldt registreren wij uw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken doen we om de volgende redenen:
• Om contact met u op te kunnen nemen;
• Om u informatie te sturen;
• Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
• Voor het organiseren van activiteiten;
• Voor het uitvoeren van de administratie.

Website en cookies
Op de website worden geen bezoekgegevens bijgehouden. Ook is er geen leden login of
afgesloten gedeelte.

Medische gegevens
Wij zijn ons ervan bewust dat wij persoonsgegevens verwerken van mensen met een handicap.
Uiteraard zijn wij extra voorzichtig en terughouden daar waar het gaat om bijzondere (medische)
gegevens. Wanneer een deelnemer zich bij ons aanmeldt, kunnen wij in sommige gevallen herleiden
wat voor soort handicap een deelnemer heeft. Wij leggen bepaalde informatie vast ten behoeve van
het medisch dossier dat ter beschikking wordt gesteld aan de begeleiding van de activiteit. Hiermee
kan de begeleiding inschatten welke specifieke individuele risico’s er bij het beoefenen van de
activiteit zijn. In het geval van een calamiteit kan de begeleiding handelen en instanties
waarschuwen.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen DODADO
Binnen DODADO hebben alleen de penningmeester, de ledenadministratie en de secretaris volledig
zicht op uw gegevens. Verder worden bepaalde gegevens verstrekt aan de begeleiding van de
activiteiten. Wij zien erop toe dat binnen DODADO de Europese normen van gegevensbescherming
op persoonsgegevens worden toegepast.
Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten DODADO om
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij
persoonsgegevens delen met andere organisaties. In ons geval is dat met Gehandicaptensport
Nederland dat jaarlijks van ons de ledeninformatie ontvangt ten behoeve van de geldelijke
bijdragen en verzekeringen.
Geen commercieel gebruik
DODADO zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins
commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze
privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het invullen van uw persoonsgegevens op ons inschrijfformulier, inclusief medische
gegevens, verklaart u dat deze juist en volledig zijn.

Technische en organisatorische maatregelen
Wij hebben diverse maatregelen genomen om zorgvuldig en conform de wettelijke eisen met
persoonsgegevens om te gaan. Alle persoonsgegevens worden door ons op een passende manier
beveiligd, zowel fysiek als elektronisch. Ook hebben wij maatregelen genomen om onrechtmatige
verwerking, verlies of diefstal van persoonsgegevens tegen te gaan.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwekelijking van de
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en op grond van wetgeving is vereist.

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van hun
persoonsgegevens. Ook kunnen betrokkenen een beroep doen op dataportabiliteit (recht om de
gegevens die de stichting van u heeft op te vragen) en bezwaar maken tegen de verwerking van
de persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u de
toestemming altijd intrekken.

Klacht bij de toezichthouder
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u gebruik maken van uw recht als betrokkene? U kunt ons
bereiken via e-mailadres: s.dantuma1@knid.nl

