AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Gaul Cycling for Warchild het AVG-programma heeft
doorlopen en dat Gaul Cycling for Warchild zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Gaul Cycling for
Warchild kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en
geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Gaul Cycling for Warchild zijn te vinden
op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 22-5-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Door Gaul Cycling for Warchild is verklaard dat:
De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:
Lidmaatschap
Persoonsgegevens NAWTE + geboorte datum
Overeenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen

Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;

Verwerking door
wie

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;

Bewaartermijn

Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Wanneer leden zich aanmelden dan geven zij hun gegevens op, zodat wij jaarlijks de contributie kunnen
incasseren. Daarnaast kunnen de leden elkaar uitnodigen via de website voor evenementen. Dit kunnen zij alleen
wanneer zij ingelogd zijn. Voor ingelogde leden zijn de opgegeven contactgegevens beschikbaar. Gaul is een
netwerkvereniging. Wij vinden elkaar via onze website en de social media waarvan je als lid de keuze maakt of je je
profiel wel of niet deelt.
Aanmelden voor nieuwsbrief
Persoonsgegevens

Naam en e-mailadres;

Overeenkomst

Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);

Verwerkingen

Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;

Verwerking door wie Afdeling communicatie;
Bewaartermijn

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

De Vereniging stuurt naar de leden een nieuwsbrief. Zij die niet meer lid zijn ontvangen de nieuwsbrief direct niet
meer.

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 leveren de gegevens van leden aan bij de KNWU. Leden kiezen zelf of zij lid worden bij Gaul met aanmelding bij de
KNWU of niet. Hiermee geven leden expliciet toestemming om hun gegevens door te geven aan de KNWU ten behoeve
van hun lidmaatschap bij Gaul. Styxinbeweging, het bedrijf van Berry van der Brink verzorgt de kleding leverantie. Hij
benut hiervoor de bestaande ledenadministratie. Wij geven geen gegevens door voor kledinglevering. Leden stemmen
in met het verwerken van hun gegevens ten behoeve van mailings, kledinglevering, contacteren via telefoon, post en
mail voor activiteiten van de verenging. Max, de website leverancier heeft geen verwerkersovereenkomst. Zij hosten
onze website. Daarmee kunnen zij bij de gegevens van leden komen. Zij hebben expliciet geen rechten om deze te
verwerken.

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 hebben als bestuur elkaar gewezen op de noodzaak om de eigen computer zo in te stellen dat er automatisch
updates worden gemaakt van zowel de beveiligingssoftware als van het besturingsysteem zelf.
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 hebben 1 centraal systeem voor de ledengegevens. Hierin staat onze ledenadministratie. Tot de invoering AVG
bewaarden wij hierin ook de gegevens van leden die hebben opgezegd. Deze hebben wij met de invoering van de AVG
verwijderd. Ten behoeve van het trainen/ afspreken voor evenementen etc zijn er whatsappgroepen. Hierin worden
nieuwe leden toegevoegd. Zij kunnen zelf weggaan wanneer zij willen uit deze groepen. Samen trainen kan ook nog als
je niet lid bent dus het doel blijft. Om die reden verwijderen wij mensen niet direct uit een groep.

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.
Alleen versleutelde gegevensdragers worden toegepast.
Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS).
De besloten website zijn alleen toegankelijk vanuit landen die wij hebben toegestaan (whitelist).
Wij hebben een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens.
Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.
Wij als vereniging hebben geen papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan.
Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.
Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken.
Aldus verklaard door:
Naam vereniging:

Gaul

Naam persoon:

Jorrit Jongbloed

Plaats:

Hollandsche Rading

Datum:

20 mei 2018

