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Algemeen
De website www.dioscuri94.nl (hierna: de website) verwerkt persoonsgegevens op haar website.
In de eerste plaats doordat een kind voor een proefles kan worden aangemeld via het
webformulier. In de tweede plaats omdat op de website verslagen verschijnen van
wedstrijden/evenementen, waarin de namen van kinderen worden genoemd. En in de derde
plaats omdat foto’s op de website worden geplaatst. In beginsel wordt bij ieder verslag één foto
toegevoegd. Verder staan portretfoto’s van de selectieturnsters, incl. hun voornaam en de
categorie waarin zij uitkomen op de website vermeldt. Verder staan de namen van bestuursleden,
alsook van diverse trainers/trainsters op de website. Reden genoeg dus voor een Privacy
Verklaring.
Persoonsgegevens zijn privacygevoelige gegevens. Een zorgvuldige omgang met deze
gegevens achten we dan ook van groot belang. Dioscuri’94 en Dioscuri zijn niet alleen
verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op de website, maar voelt zich ook
verantwoordelijk. Wij streven dan ook naar een zo zorgvuldig mogelijke verwerking en beveiliging
van de website, waarbij we de wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de
nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in acht nemen. Conform deze
AVG, die per 25 mei jl. in werking is getreden, dienen wij onze leden uit te leggen welke
persoonsgegevens wij via de website verwerken en met welk doel. Dat doen wij in deze Privacy
Verklaring. Naast de Privacy Verklaring kennen de verenigingen ook een Privacyreglement. In
het Privacyreglement staan alle verwerkingen binnen de verenigingen benoemd. Leden kunnen
dit reglement opvragen bij het bestuur.
Welke gegevens verwerken de verenigingen op/via hun website en met welk doel
Dioscuri’94 en Dioscuri verwerken gegevens die hen via de website bekend worden niet voor
andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Verklaring, tenzij hiervoor
van tevoren door u expliciet toestemming is gegeven.
Bij aanvraag proefles
Als een proefles wordt aangevraagd kan dat door een e-mail te sturen naar
ledenadministratie@dioscuri94.nl of door het formulier op de website in te vullen voor aanvraag
van een proefles. Op voornoemd formulier op de site wordt enkel verzocht om de voor- en
achternaam van het kind, zij/haar geboortedatum, de groep waarin het kind op school zit en uw
e-mailadres. Deze gegevens heeft de ledenadministratie nodig om te beoordelen in welke groep
een kind een proefles zou kunnen volgen en om contact met u op te kunnen nemen om een
afspraak te maken voor een proefles. Facultatief is het nog mogelijk om op het formulier op de
website uw telefoonnummer, voorkeursdag voor de proefles en/of opmerkingen in te vullen.
Dioscuri’94 en Dioscuri hebben vanwege de mogelijkheid om gegevens op de website achter te
laten conform de AVG een privacyverklaring op de website geplaatst. De gegevens worden
opgeslagen op een beveiligde server.
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De gegevens die volgen uit de aanmelding (of dat nu per e-mail of via de website heeft
plaatsgevonden) worden in het Excel-bestand gezet dat door de ledenadministratie in stand wordt
gehouden. Dit zodat een plekje kan worden vrijgehouden voor degene die de proefles wenst te
volgen. Na de proefles ontvangt de ledenadministratie doorgaans bericht van de ouder/verzorger
van het kind dat de proefles heeft gevolgd om wel/niet lid te worden. Gebeurt dit niet dan
informeert de ledenadministratie actief bij de betreffende persoon. Op deze manier wordt
voorkomen dat gegevens onnodig lang in het Excel-bestand staan en tevens dat onnodig lang
een plekje gereserveerd staat. Als (de ouder/verzorger van) het kind besluit om geen lid van de
vereniging te worden, dan worden de betreffende gegevens direct uit het Excel bestand
verwijderd.
Na aanvraag van een proefles ontvangt de aanvrager een bevestiging van de datum waarop
zijn/haar zoon/dochter een proefles kan komen volgen en neemt deze bevestiging mee voor de
trainer/trainster van de groep. De bevestigingsberichten die de trainer/trainster ontvangt worden
na de proefles in een met een cijferslot afgesloten verenigingskast gelegd. Deze kast wordt met
enige regelmaat door of in opdracht van het bestuur geschoond. Voornoemde
bevestigingsberichten worden dan vernietigd in een papierversnipperaar.
De gegevens die ten behoeve van een proefles worden verwerkt worden enkel verwerkt door de
ledenadministratie. Het Excel-bestand wordt voorzien van een password opgeslagen in Google
Drive. Tot deze Google Drive-account hebben slechts de voorzitter, secretaris, penningmeester
en ledenadministrateur van de vereniging toegang. Op de Google Drive wordt slechts de meest
actuele kopie van het ledenbestand bijgehouden. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij bij
het downloaden van het Excel-bestand geen kopie daarvan opslaan op hun eigen device en dat
zij zorgvuldig met het bestand omgaan. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij de devices
vanaf waar zij de Google Drive gegevens raadplegen, beveiligen met een password of
toegangscode. Van het Google Drive-account wordt jaarlijks het wachtwoord gewijzigd. Dit om te
voorkomen dat oud-bestuursleden toegang blijven houden tot het account. Alle vrijwilligers binnen
Dioscuri’94 en Dioscuri zijn verplicht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, waarin zij
verklaren met de gegevens die zij in het kader van hun taak als vrijwilliger ontvangen zorgvuldig
om te gaan.
Verwerking van persoonsgegevens van leden en kader op/via de website
Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op de website in de vorm van voor- en
achternamen in verslagen, voor het plaatsen van foto’s op de website bij de verslagen, voor het
plaatsen van portretfoto’s van de selectieturnsters en voor het verwerken van namen en
eventueel contactgegevens van kader wordt expliciet gevraagd middels het inschrijfformulier voor
leden en middels de geheimhoudings- en toestemmingsverklaring voor vrijwilligers.
Webmaster en WordPress
Op de PC van de webmaster van Dioscuri’94 en Dioscuri worden gegevens verwerkt. Deze
gegevens betreffen reserve opslag van alle gegevens die op de website zijn te vinden. Gegevens
ouder dan zes maanden worden van deze PC verwijderd. Voor de website wordt een zogeheten
Content Management Systeem (CMS) gebruikt, te weten WordPress. Dit systeem wordt periodiek
geüpdate zodat de laatste security patches altijd zijn aangebracht.
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Het wachtwoord van de website is uitsluitend bekend binnen het bestuur en bij de webmaster en
wordt jaarlijks (na de ALV) gewijzigd. De website zelf is beveiligd (voorzien van een slotje)
conform de AVG-eisen. Zowel met hun webmaster, als met WordPress hebben Dioscuri’94 en
Dioscuri verwerkersovereenkomsten gesloten.
Het gebruik van e-mail
De verenigingen maken gebruik van drie e-mailadressen, te weten: bestuur@dioscuri94.nl,
ledenadministratie@dioscuri94.nl en penningmeester@dioscuri94.nl. Tot de eerste e-mailbox
hebben alle bestuursleden toegang. Tot de laatste twee e-mailboxen enkel de
ledenadministrateur en de penningmeester. Van de e-mailadressen wordt jaarlijks het
wachtwoord gewijzigd. Dit om te voorkomen dat oud-bestuursleden toegang blijven houden tot
het account. De e-mailadressen bevatten geen beveiligde mailomgeving.
Beveiliging
Wij nemen op basis van de stand der techniek voor onze verenigingen passende
beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens te voorkomen en of te
beperken. Indien wij misbruik en of ongeautoriseerde toegang vaststellen zullen wij dat conform
geldende wet- en regelgeving melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Protocol meldplicht datalekken
Mocht onverhoopt een datalek geconstateerd worden, bijvoorbeeld een hack, dan zijn wij
verplicht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ten behoeve van de
meldingsprocedure heeft het bestuur een protocol opgesteld.
Uw rechten
Op grond van de AVG heeft u diverse rechten. Denk aan het recht op rectificatie (als u constateert
dat wij onjuiste gegevens van u verwerken), het recht op vernietiging (als u uw persoonsgegevens
van de website verwijderd wilt zien), het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
en het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (als u een klacht heeft over de wijze
waarop Dioscuri’94 en/of Dioscuri met persoonsgegevens omgaat). Wenst u gebruik te maken
van een van uw rechten dan kunt u een e-mail sturen naar bestuur@dioscuri94.nl. U krijgt dan
binnen 14 dagen een reactie van ons.
Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze
functionaliteit. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze functionaliteit, kunnen
leiden tot wijzigingen in deze Verklaring. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in deze Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Verklaring regelmatig te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
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Contact
Het wachtwoord van de website is uitsluitend bekend binnen het bestuur en bij de webmaster en
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van deze Privacy Verklaring dan
kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar bestuur@dioscuri94.nl.

