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Privacy Protocol Thof Running Maasland
Inleiding
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een verordening die door de Europese Unie
is vastgesteld. De AVG regelt het recht op privacy en gaat over de bescherming van persoonsgegevens
en om misbruik ervan te voorkomen. De AVG gaat in op 25 mei 2018 en vervangt dan de huidige
Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG is ook van toepassing op Thof Running
Maasland (Thof Running). In dit Privacy Protocol is vastgelegd welke uitgangspunten we hanteren en
op welke wijze wij invulling geven aan de AVG binnen Thof Running.

Uitgangspunten
-

-

-

-

Thof Running verwerkt uitsluitend ‘normale’ persoonsgegevens van haar leden die van belang
zijn om de vereniging goed te kunnen laten functioneren. De ‘normale’ persoonsgegevens
betreffen naam, huisadres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-bankrekeningnummer.
Alleen bevoegden, die hieronder vetgedrukt staan vermeld, hebben de beschikking over (een
deel van) deze ‘normale’ persoonsgegevens voor specifieke doeleinden die in dit Privacy
Protocol zijn benoemd. De gegevens worden aan hen beschikbaar gesteld in een bestand dat
met een password is beveiligd.
Thof Running zal geen ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige’ persoonsgegevens van haar leden, zoals
ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, gezondheid, financiële situatie, religie of
overtuiging en dergelijke, verzamelen dan wel verwerken.
De bevoegden zullen de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit Privacy
Protocol genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk
Thof Running organiseert of neemt deel aan allerlei evenementen met tot doel om het
verenigingsleven en de onderlinge gezelligheid te bevorderen. Beeldmateriaal (foto’s en
video’s) dat gemaakt wordt bij deze evenementen kan door leden onderling en met de
buitenwereld worden gedeeld d.m.v. hedendaagse social media die ook Thof Running
hanteert, zoals de Thof Running website, -Facebook en -Twitter. Alle leden stemmen in
principe in met het mogen delen van foto’s en video’s op social media die van hen gemaakt
zijn tijdens Thof Running evenementen. Bij persoonlijk bezwaar kan een lid uiteraard wel bij
de Commissie Communicatie (E: pr@thofrunning.nl) kenbaar maken om bepaald
beeldmateriaal te laten verwijderen van het betreffende Thof Running medium. De Commissie
Communicatie zal beeldmateriaal, dat in het algemeen als kwetsend kan worden ervaren, niet
publiceren op Thof Running social media.

Ledenadministratie
Bij inschrijving van een nieuw lid worden de ‘normale’ persoonsgegevens verzameld en (behalve het
IBAN-nr) in een ledenbestand verwerkt door de penningmeester ten behoeve van de ledenregistratie
en ledenadministratie. De contactgegevens worden gebruikt voor correspondentie naar de leden. Het
ledenbestand wordt beheerd door de penningmeester. Het IBAN-nr. van een lid wordt uitsluitend
bekend gesteld aan de bank om de automatische incasso uit te kunnen voeren indien daar bij
inschrijving een machtiging voor is gegeven. Eénmaal per half jaar (of vaker indien nodig geacht)
worden de gegevens in het ledenbestand geactualiseerd door de penningmeester. Het ledenbestand
wordt gedeeld met de andere bestuursleden. Enerzijds weet het bestuur hiermee wie op dat moment
lid is en anderzijds wordt hiermee op praktische wijze een back-up van het ledenbestand gerealiseerd.
Oude ledenbestanden worden vernietigd door de bestuursleden op het moment dat een nieuw
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(actueel) bestand beschikbaar. Gegevens van leden die het lidmaatschap hebben opgezegd worden
hiermee ook automatisch vernietigd. Na een bestuurswissel zal het betreffende ex-bestuurslid het
ledenbestand vernietigen wat zij/hij op dat moment in bezit heeft. NB Het aantal leden wordt wel door
het bestuur bijgehouden om krimp en groei van de vereniging door de tijd te kunnen waarnemen.

Trainers
De trainers krijgen elk half jaar (of vaker indien nodig geacht) van de penningmeester de beschikking
over een lijst met ledenmutaties. Dit betreft een lijst met de namen van nieuwe leden en leden die
hun lidmaatschap hebben opgezegd in het afgelopen half jaar. Hiermee weten de trainers wie ze wel
en niet kunnen verwachten op de trainingen die door Thof Running worden gegeven. Als er een nieuwe
lijst met mutaties beschikbaar komt dan wordt de oude lijst door de trainers vernietigd. Als een trainer
het trainerschap opzegt dan zal zij/hij het bestand vernietigen wat op dat moment in haar/zijn bezit is.

Webmaster
De webmaster van Thof Running krijgt elk half jaar (of vaker indien nodig geacht) van de
penningmeester de beschikking over een lijst met de namen en e-mailadressen van de leden opdat
hij/zij een mailing van het bestuur uit kan brengen naar alle leden indien daar aanleiding toe is. Als er
een nieuwe lijst beschikbaar komt dan wordt de oude lijst door de webmaster vernietigd. Als er een
wissel van webmaster plaatsvindt dan zal de ex-webmaster de lijst vernietigen die op dat moment bij
hem/haar in bezit is.

Hardloopevenementen
Thof Running organiseert diverse (hardloop)evenementen. Voor de registratie van deelnemers
worden een aantal ‘normale’ persoonsgegevens van deze deelnemers door de evenementorganisatie
bij inschrijving verzameld (op papier en/of in een computerbestand). Dit betreft naam, geslacht,
leeftijd, de vereniging waarvan men eventueel lid is en het e-mailadres. Deze persoonsgegevens
worden uitsluitend door de organisatie gebruikt voor de registratie en de uitslagenlijst van het
betreffende evenement en om achteraf contact te kunnen maken met een deelnemer indien daar
aanleiding toe is. Een maand na afloop van het betreffende evenement worden de betreffende
persoonsgegevens door de organisatie vernietigd. Indien het persoonsgegevens betreft die via de
website zijn verzameld dan zullen deze gegevens door de webmaster worden vernietigd. Bij
inschrijving zullen deelnemers er op geattendeerd worden dat gegevens voor publicatie op de website
van Thof Running gebruikt zullen worden indien van toepassing (bijvoorbeeld ten behoeve van een
uitslagenlijst die op de website van Thof Running wordt gepubliceerd).

Lief & Leed
Thof Running heeft een commissie “Onder de aandacht” die middels een kaartje aandacht geeft aan
leden indien daar aanleiding toe is (lief & leed). Op de Thof Running website kan iedereen hiervoor
een oproep doen aan de commissie. Het bestuur krijgt van elke oproep automatisch een afschrift (cc).
Om een kaartje te kunnen sturen krijgt de commissie “Onder de aandacht” van de penningmeester de
beschikking over een actueel bestand met namen en huisadressen van de leden. Bij wisseling van een
lid in de commissie zal het ex-lid het bestand vernietigen wat op dat moment in haar/zijn bezit is.
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Bekendstelling
De AVG en de wijze waarop we hier binnen Thof Running invulling aan geven is van belang voor alle
leden. Zij zijn middels een e-mail geïnformeerd met dit Privacy Protocol. De genoemde bevoegden zijn
afzonderlijk geïnformeerd en zullen de persoonsgegevens behandelen zoals uiteengezet in dit Privacy
Protocol. Dit Privacy Protocol is ook te lezen op de website van Thof Running.
Elk lid heeft recht op inzage van haar/zijn persoonsgegevens die door Thof Running worden gebruikt.
Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij het bestuur (E: bestuur@thofrunning.nl).
Mocht er onverhoopt een data-lek optreden, dan zal Thof Running dit melden aan betreffende leden.
Tijdens het opstellen van dit Privacy Protocol is gebleken dat de huidige wijze van gegevensverwerking
en gegevensbeheer op een aantal punten gemoderniseerd kan worden wat de effectiviteit van
processen ten goede zal komen. Indien dit aanleiding geeft om dit Privacy Protocol aan te passen, dan
zal dit bekend worden gesteld aan de leden.
Vragen naar aanleiding van dit Privacy Protocol kunnen gesteld worden aan het bestuur
(E: bestuur@thofrunning.nl).

Philip van Dongen
Voorzitter

Nancy de Kok
Secretaris

Helma Vermeer
Penningmeester

3

