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BEHEER PERSOONSGEGEVENS VAN DE BEVOBO TERNEUZEN
Waarom dit formulier?
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Deze Europese verordening leidt tot een betere bescherming van persoonsgegevens.
Ten gevolge van de verordening moeten organisaties die persoonsgegevens in bezit hebben (dus
ook de BEVOBO) omschrijven hoe met deze gegevens wordt omgegaan en hoe wordt
gewaarborgd dat de gegevens niet onbedoeld worden verspreidt of gedeeld.
Dit wordt gedaan in een “register van verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens”.
Eén van de aspecten van de nieuwe regelgeving is dat de personen van wie gegevens worden
beheerd/verwerkt aantoonbaar toestemming hebben gegeven voor het beoogde
gebruik/beheer/verwerking van de gegevens.
Door het invullen van bijgaand formulier kunnen de teamleiders/spelers/bestuursleden welke
aangesloten zijn bij de BEVOBO aan het bestuur kenbaar maken waar zij al dan niet
toestemming voor geven inzake hun persoonsgegevens en het gebruik van beeldmateriaal
waarop zij voorkomen.
Op de spelerskaarten en in de ledenlijst komen uitsluitend de gegevens te staan waarvoor de
individuele leden toestemming hebben gegeven middels invulling van thans voorliggend formulier.
Welke gegevens dat zijn zie je in het register van persoonsgegevens.
Indien een lid wijzigingen in de gegevens wil doorgeven en/of de toestemming voor vermelding
van gegevens op de ledenlijst wil wijzigingen, dan kan hij of zij op elk moment aan de secretaris
om een nieuw formulier vragen.
De ingevulde formulieren zullen, zoals de AVG het vereist, op papier of digitaal bewaard worden
door de secretaris. Daarbij wordt een eerdere versie van het formulier verwijderd uit de
administratie op het moment dat een lid of team een nieuw formulier inlevert.
De BEVOBO werkt in principe met teamleiders als contactpersonen van de teams.
Daarom is het zaak dat de teamleiders deze formulieren zelf doorgeven aan hun teamleden en
alle formulieren verzamelen en het bestuur doen toekomen.

