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Versie 20180615 – Initiele versie per juni 2018.
Versie 20190704 – Vermeldingen van e-mailadressen aangepast.
Versie 20180907 – Uitwisseling met AllUnited ontbrak, is toegevoegd. Update van tekst over verwijderen van
gegevens na beeindiging betrokkenheid bij MHCW.
Versie 20191102 – Omzetting in MHCW huisstijl, aanpassing tekst over formulieren, aanpassing stand van zaken
oude leden.
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1.

Van wie heeft MHCW persoonsgegevens

MHCW kan persoonsgegevens verwerken van:







leden van MHCW,
ouders of verzorgers van een minderjarig lid van MHCW,
sportondersteunende vrijwilligers van MHCW zoals trainers, coaches en teammanagers
organisatievrijwilligers van MHCW zoals bestuurs- en commissieleden
anderszins in een andere functie, betaald of onbetaald, bij MHCW actief betrokkenen,
personen - zoals bijvoorbeeld oud-leden - die in MHCW geïnteresseerd zijn en aan hebben gegeven
mails zoals nieuwsbrieven van MHCW te willen ontvangen.

MHCW verwerkt alleen persoonsgegevens die door de betreffende persoon zelf bij aan-melding zijn
verstrekt, dan wel op een ander moment via een webpage, formulier of e-mail aan MHCW zijn verstrekt.
Via het aanmeldingsformulier geven nieuwe leden bij aanmelding aan in te stemmen met deze
privacyverklaring. Al bestaande leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en actief betrokkenen kunnen
instemming geven via het tekenen van een schriftelijke akkoordverklaring.

2.

Welke persoonsgegevens verwerkt MHCW








3.

Voornamen en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer (vast en mobiel)
Geslacht
Geboortedatum
Bankrekeningnummer
Lidmaatschapsgegevens zoals lidmaatschapsnummer en team(s)

Waarom MHCW persoonsgegevens nodig heeft

MHCW verwerkt persoonsgegevens om contact met leden, ouders van jeugdleden, vrij-willigers, actief
betrokkenen en geïnteresseerden op te kunnen nemen voor het delen van informatie zoals mededelingen
van het bestuur of commissies, nieuwsberichten en uitnodigingen. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail
of per post.
Leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en actief betrokkenen die op de website zijn ingelogd kunnen
hun eigen gegevens inzien, maar ook – beperkt - gegevens van andere leden en vrijwilligers (dit kan zijn
naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres). MHCW vindt dit wenselijk en nodig voor onderlinge
communicatie binnen de vereniging opdat teamleden en hun ouders/verzorgers/trainers/coaches/
teammanagers hun taken binnen het team en de vereniging kunnen vervullen.

4.

Hoe en waar bewaart MHCW persoonsgegevens

Voor de ledenadministratie, maakt MHCW gebruik van het LISA Ledenadministratiesysteem. De toegang tot
LISA is geregeld via gebruikersnamen en wachtwoorden. Alleen daartoe bevoegde personen zoals de
ledenadministrateur, de secretaris en een back-up hebben toegang tot de module waarin
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persoonsgegevens zijn opgeslagen. Deze functionarissen tekenen hiervoor een schriftelijke
geheimhoudsingsverklaring.
MHCW neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maat-regelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. MHCW zal zoveel mogelijk borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Wie de indruk heeft dat persoonsgegevens bij MHCW niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van
misbruik, en wie meer informatie wil over de beveiliging van door MHCW verzamelde persoonsgegevens,
wordt verzocht contact met MHCW op te nemen via het mailadres van de secretaris.

5.

Hoe lang bewaart MHCW persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk, en worden verwijderd na
beëindiging van het lidmaatschap of andere betrokkenheid bij MHCW. Gegevens worden niet langer dan
twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap/betrokkenheid bewaard, met uitzondering van die gegevens
waarvoor een fiscale bewaarplicht bestaat (die bedraagt zeven jaar).
Alvorens persoonsgegevens worden verwijderd worden de gegevens geanonimiseerd t.b.v. diverse
statistische gegevens, zoals het verloop van het ledenbestand.
Gegevens van oud-leden die hebben aangegeven te willen dat hun gegevens bewaard blijven, worden niet
verwijderd, todat zij zelf aangeven dat niet langer te willen.
Een deel van de gegevens van 'Leden van verdienste' worden niet verwijderd, maar blijven bewaard, tenzij
zij zelf aangeven daar niet langer prijs op te stellen.
Noot bij versie 20191102
Vorig seizoen is een eerste ronde anonimisatie en verwijdering van persoonsgegevens uitgevoerd, dit
seizoen is dit opnieuw uitgevoerd (jaarlijkse cyclus). Behoudens menselijke fouten zouden nu geen
personen die langer dan 2 jaar geleden hun lidmaatschap hebben beëindigd in het systeem aanwezig
moeten zijn.

6.

Hoe, waarom en met wie deelt MHCW gegevens

Omdat ieder lid van MHCW verplicht is om lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
worden alleen die persoonsgegevens verstrekt aan de KNHB die noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap
van de KNHB en voor Drillster – een systeem voor scheidsrechters-trainingen. Deze gegevensuitwisseling
verloopt via het LISA Ledeninformatiesysteem en/of AllUnited.
MHCW verstrekt geen persoonsgegevens aan derden en gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor
commerciële doeleinden.

7.

Gegevens inzien en aanpassen

Iedereen heeft het recht om zijn eigen persoonsgegevens in te zien en te corrigeren.
Bij MHCW geregistreerde leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en actief betrokkenen kunnen dit doen
voor hun contactgegevens (e-mailadressen en telefoonnummers) door in te loggen op de website bij
"Inloggen LISA-team". Het inloggen bij LISA team is beveiligd middels lidnummers en wachtwoorden. Wie
vragen heeft over het inloggen op de website of de app kan contact opnemen met MHCW via het mailadres
van de wedstrijdsecretaris.
Andere geregistreerden kunnen hiervoor contact opnemen met de secretaris via het mailadres van de
secretaris.
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Alle adreswijzigingen moeten doorgegeven worden aan de ledenadministratie via het mailadres van de
ledeanadministratie.

8.

Beeldmateriaal op de website en social media

Tijdens de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten bij MHCW worden regelmatig foto's genomen van
acties en sfeerbeelden waarop leden van MHCW, leden van andere verenigingen en/of bezoekers kunnen
staan afgebeeld.
Deze beelden kunnen op de website en/of Facebookpagina van MHCW verschijnen. MHCW streeft er naar
alleen algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop individuele personen niet centraal en duidelijk
herkenbaar zijn afgebeeld. Als dat wel zo is, en er bijvoorbeeld duidelijk geposeerd is, probeert MHCW om
zo veel mogelijk vooraf te checken of er bezwaren zijn tegen publicatie op de website. Een voorbeeld
daarvan zijn teamfoto's - daarvoor wordt geposeerd en kunnen we vooraf vragen of die op de website mag.
Dat is echter niet altijd - binnen redelijke inspanning - haalbaar.
Indien na publicatie bezwaren bestaan tegen een foto vanwege herkenbaarheid, kan dit worden gemeld bij
MHCW via het mailadres van bestuurslid1. Betreffend beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

9.

Hoe is MHCW te bereiken

Postadres
Vestigingsadres
Inschrijfnummer KvK
Website

: Postbus 32, 9800 AA Zuidhorn
: Van Starkenborghkanaal Zz 2, 9801 TA Zuidhorn
: 40024843
: www.mhcw.nl
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