Handbal Vereniging Helius (hierna: HV Helius) wenst zorgvuldig om te gaan met de
persoonsgegevens van haar leden. In deze Privacyverklaring staat hoe HV Helius uw
persoonsgegevens verwerkt en welke maatregelen zij treft om deze te beschermen. Wijzigingen in
dit beleid worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn,
ook steeds aan u bekend gemaakt worden.
HV Helius is gevestigd te Hellevoetsluis aan de Fazantenlaan 4. HV Helius treedt op als
verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). HV Helius is bereikbaar via haar website www.hvhelius.nl
en het e-mailadres bestuur@hvhelius.nl. HV Helius is een vereniging met als doel het beoefenen en
bevorderen van sport in de ruimste zin van het woord en het bevorderen van de sociale contacten
tussen de leden onderling.
Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?
In de eerste plaats worden de gegevens in het kader van de vereniging, de diensten van de
vereniging en het lidmaatschap verwerkt. Bij aanvraag tot het lidmaatschap ontvangt HV Helius van u
de volgende gegevens die zij ook zal verwerken:
Persoonsgegevens:
























Aanmeldingsdatum
Voorletter(s)
Voornaam
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Privéadres
Huisnummer
Huisnummer toevoeging
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoonnummer privé
Voor jeugdleden naam en contactgegevens van ouder(s)
Pasfoto en teamfoto’s
Mobiel nummer
E-mail privé
IBAN Rekeningnummer
Tenaamstelling rekening
Sport gerelateerde informatie zoals deelnames aan wedstrijden en/of trainingen
Inschrijvingen voor activiteiten
Medische bijzonderheden waar onze coaches/trainers rekening mee moeten houden

HV Helius kan deze gegevens gebruiken om:













Het lidmaatschap te effectueren
Contact met u op te nemen en te onderhouden
De dienstverlening van HV Helius te verbeteren
De website te optimaliseren
Nieuwsbrieven te verzenden, digitaal en/of via de post
Automatische incasso t.b.v. contributie en overige gelden
Aanmelding bij het aangesloten bonden waaronder het NHV (Nederlands Handbal Verbond)
en daaraan gerelateerde Sportlink
Deelname aan activiteiten waaronder alle handbalactiviteiten.
Vermelding van namen en contactgegevens in haar media voor zover deze relevant zijn in
het kader van de uitvoering van vrijwilligers taken
Vermelding van namen in haar (o.a. sociale) media ter duiding van team informatie en of
beeldmateriaal
Het in contact brengen van derden met (kader)leden ten bate van het maken van voor HV
Helius en/of het (kader)lid relevantie afspraken en/of publiciteit.

Voorts zal HV Helius persoonsgegevens over u verkrijgen doordat u gebruik maakt van de
dienstverlening van de vereniging. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging aan HV
Helius verstrekt, zoals overeenkomsten en correspondentie en gegevens die HV Helius verkrijgt als
gevolg van uw gebruik van de website van HV Helius, zoals bijvoorbeeld uw IP adres en informatie uit
cookies.
Wie hebben toegang tot uw gegevens?
HV Helius verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te
kunnen voldoen en om te verzorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen.
HV Helius verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:






Bonden en organisaties waarbij HV Helius voor het uitvoeren van verenigingsactiviteiten is
aangesloten. Zoals het NHV.
Beheerders van software, dataopslag voor gegevensbewerking zoals Sportlink.
Drukkers en/of verspreiders van formele clubbladinformatie.
Gebruik in aan het NHV of aan HV Helius gelieerde apps zoals HandbalNL, Sportlink.
Deze derden gebruiken de gegevens voor alle bij hen behorende activiteiten waaronder maar
niet beperkt tot het organiseren en faciliteren van handbalactiviteiten, het hosten van een
administratie en het delen van informatie.

Automatische gegenereerde informatie die HV Helius verzamelt voor statische doeleinden (in het
kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen
aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.
HV Helius kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en
regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het
geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren.
Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u ons vragen om
deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met
bestuur@hvhelius.nl. Ook wanneer u vragen heeft over de wijze waarop HV Helius
persoonsgegevens verwerkt kunt u contact opnemen met het bestuur.
Wijzigingen
HV Helius behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. HV
Helius adviseert u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor een update.

