
AVG MGV Middelstum 
Sinds 25 mei 2018 is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet 
verbetert de beveiliging van persoonsgegevens te verbeteren.  Gymnastiek- en atletiekvereniging M.G.V. 
- Middelstum voldoet aan de voorwaarde en heeft een AVG verklaring. 
  
Wat is de AVG? 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse implementatie van de 
Europese General Data Protection Regulation (GDPR) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. De AVG 
vervangt de huidige privacywet vervangen en zorgt voor één gezamenlijke wetgeving in Europa voor de 
bescherming en verwerking van persoonlijke data. De AVG verplicht organisaties organisatorische en 
technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te 
waarborgen. 
De nieuwe regelgeving brengt onder andere de volgende punten met zich mee: 

• Transparantie bij het verzamelen, analyseren en gebruik van persoonsgegevens. 
• Personen kunnen verzoeken om hun gegevens in te zien, en om die data te laten wijzigen en te 

laten verwijderen. 
• Het verwerken, verzamelen en opslaan van persoonsgegevens wordt beperkt tot specifieke en 

legitieme doeleinden. 
• Bij een datalek zal zowel de getroffen gebruiker als de autoriteiten op de hoogte gesteld moeten 

worden. 
• Geharmoniseerde regelgeving rond privacy voor alle organisaties in de Europese Unie. 

 
Privacy verklaring 
Gymnastiek- en atletiekvereniging M.G.V. - Middelstum hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over 
hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij 
vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in 
deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Gymnastiek- en atletiekvereniging M.G.V. - Middelstum houdt zich in alle gevallen 
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document. 

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 
uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

• Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. Als Gymnastiek- en atletiekvereniging M.G.V. - Middelstum zijn wij 
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van 
onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op 
te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg


In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens 
van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  
 
Doel Welke 

persoonsgegevens 
Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 

Onderzoeken of u lid kan 
worden en het uitvoeren 
van de 
lidmaatschapsovereenkomst 

Voornaam  
Achternaam  
Adres  
Geboortedatum  
Telefoonnummer 
E-mail adres 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst 

Indien u lid 
wordt 
gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst. 
Indien u geen 
lid wordt 
worden uw 
gegevens zo 
snel als 
mogelijk 
verwijderd 
binnen 6 
maanden 

NVT 

Administratie Voornaam  
Achternaam  
Adres  
Geboortedatum  
Telefoonnummer 
E-mail adres 
Bankgegevens 
Betaalgegevens 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst 

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst 
en tot 2 jaar 
daarna, daarna 
alleen in de 
financiële 
administratie 
voor 7 jaar. 

Boekhouder 
Accountant 
Belastingdienst 

Het verrichten en versturen 
van aankopen van 
clubkleding 

Voornaam  
Achternaam  
Adres  
Geboortedatum  
Telefoonnummer 
E-mail adres 
Bankgegevens 
Betaalgegevens 
(Kleding)maat 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst 

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst 
en daarna alleen 
in de financiële 
administratie 
voor 7 jaar. 

Producent 
Vervoerder 

Versturen digitale berichten Voornaam  
Achternaam  
E-mailadres 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst 

Zolang als men 
aangemeld is. 

E-marketingtools  

Versturen berichten van 
derden, waaronder 
sponsoren 

Voornaam  
Achternaam  
E-mailadres 

Toestemming Zolang als men 
aangemeld is. 

Sponsoren  
Andere 
verenigingen 

Om onze digitale 
dienstverlening te 
verbeteren 

Cookies (zie voor 
meer info het sub 
kopje Cookies)  
IP-gegevens 

Toestemming Iedere keer dat 
onze website 
bezocht wordt. 
Deze gegevens 
worden zo snel 
als mogelijk 
geanonimiseerd 

Websitebeheerder 
Analytics tools 



Ter benadering na 
beëindiging lidmaatschap. 
Bijvoorbeeld voor een 
reünie of bijzondere 
gebeurtenis 

Voornaam 
Achternaam  
Adres  
Telefoonnummer 
E-mail adres 

Toestemming Zolang als de 
toestemming 
niet is 
ingetrokken. 

NVT 

 
Verwerking van persoonsgegevens van leden 
Persoonsgegevens van leden worden door Gymnastiek- en atletiekvereniging M.G.V. - Middelstum 
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

• Administratieve doeleinden. 
• Communicatie over het lidmaatschap of activiteiten.  
• Activiteiten zoals bijvoorbeeld wedstrijden. 

 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gymnastiek- en atletiekvereniging M.G.V. - Middelstum de 
volgende persoonsgegevens van u vragen 

• Naam (voornaam/voornamen, tussenvoegsel(s), achternaam) 
• Adres, postcode, woonplaats 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Geboorte datum 
• Geslacht 
• Bankrekeningnummer 

 
Uw persoonsgegevens worden door Gymnastiek- en atletiekvereniging M.G.V. - Middelstum opgeslagen 
ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende het lidmaatschap en maximaal 7 jaar na 
beëindiging van het lidmaatschap. 
 
 
Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Wij verstrekken lidmaatschap gegevens aan: 

• KNGU – Aanmelding bondslidmaatschap. 
• Gemeente – Verkrijgen jeugdsubsidie. 
• Andere verenigingen waarmee wij wedstrijden organiseren.  

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst 
hebben afgesloten. Met bovenstaande partijen is een dergelijke verwerkersovereenkomst afgesloten. Met 
deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw 
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere 
partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie 
in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij 
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij 
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 
Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen 
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 



Gymnastiek- en atletiekvereniging M.G.V. - Middelstum gebruikt functionele, analytische en tracking 
cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen 
op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor 
de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 
website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze 
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van je browser verwijderen. 
De analytische cookies die wij verzamelen zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de 
bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de 
website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. 
 
Door middel van de tracking cookies die wij plaatsen kunnen wij je surfgedrag binnen deze website 
analyseren. Met deze cookies houden wij bij welke pagina’s je bezoekt zodat we een profiel van je online 
gedrag op kunnen stellen. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar 
dient alleen om advertenties af te stemmen op je profiel. 
 
Bewaartermijn 
Gymnastiek- en atletiekvereniging M.G.V. - Middelstum bewaart persoonsgegevens niet langer dan 
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen 
genomen; 

• Alle personen die namens Gymnastiek- en atletiekvereniging M.G.V. - Middelstum van uw 
gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke off-

technische incidenten. 
• Onze leiding en het bestuur zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 
 
Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen 
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte 
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij 
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan 
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg 
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 
Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met 
ons op. 



De vereniging verklaart verder:  
- Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de 

vereniging.  
- Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, 

aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op 
de website van de vereniging.  

- Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere 
partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.  

- Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers 
met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het 
besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren. 

- Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up. 
- Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan 

bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.  
- Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de 

overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is 
ingetrokken. 

- Wij als vereniging verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen als daarvoor 
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger 

 
 
Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:  

- Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.  
- Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.  
- Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.  
- Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord. 
- We hebben meervoudige authenticatie ingevoerd.  
- Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene 

slotje =HTTPS).  
- Wij hebben een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens. 
- Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging 

van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.  
- Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, 

opgeslagen achter slot en grendel.  
 
 
 
 
Contactgegevens 
Gymnastiek- en atletiekvereniging M.G.V. - Middelstum 
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