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Roeivereniging Epsilon hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke gegevens we vastleggen en met
welk doel. Ook is hierin aangegeven tot wanneer we deze gegevens bewaren en
welke rechten u heeft met betrekking tot de geregistreerde gegevens.

Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de bescherming van
persoonsgegevens bij Epsilon. Binnen het bestuur is een van de bestuursleden
eerstverantwoordelijk voor het naleven van de AVG-verplichtingen. Op dit
moment zijn dat de secretaris van het bestuur (de ledenadministratie) en de
penningmeester(financiële administratie).

1. De gegevens die we vastleggen.
1.1 We leggen uitsluitend de gegevens vast die minimaal nodig zijn voor de
overeenkomst met u. Dat kan een lidmaatschap zijn, maar ook een
donateurschap, sponsorschap of een andere verbintenis waarvoor het nodig
is om gegevens van u te registreren.
Deze gegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contacten met
betrekking tot de overeenkomst, voor het afhandelen van betalingen en om u
informatie over Epsilon te verstrekken.
Epsilon gebruikt de geregistreerde gegevens alleen voor het doel waarvoor u
ze ter beschikking heeft gesteld. We geven geen persoonsgegevens door aan
andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor deze zijn verstrekt.
1.2 De volgende persoonsgegevens worden daarvoor geregistreerd:
• Voorletters, voornaam, achternaam, en zo nodig geslacht,
geboortedatum en begindatum lidmaatschap
• Adres-en contactgegevens: woonadres, telefoonnummer en
emailadres
• IBAN bankrekeningnummer
• Verklaring “Ik kan zwemmen” (geldt uitsluitend voor roeiende
leden)
• Verklaring “Ik heb een WAP-verzekering” (geldt uitsluitend
voor roeiende leden)

1.3 Epsilon verwerkt de onder 1.2 aangegeven persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
• Voor de registratie van u als lid of andere geregistreerde
relatie.
• Voor verstrekking van door u aangevraagde informatie of het
afhandelen van de van u verkregen informatie.
• Voor het versturen van nieuws, uitnodigingen en informatie
over diensten en activiteiten van Epsilon.
• Voor de aanmelding van roeiende leden bij de Koninklijke
Nederlandsche Roeibond (KNRB). Epsilon is aangesloten bij de
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KNRB en daarvoor verplicht om alle roeiende leden individueel
aan te melden bij de KNRB. De KNRB heeft het beleid ten
aanzien van de privacy van persoonsgegevens vastgelegd in het
Privacy Statement KNRB en de Regeling Rechten Betrokkenen.
Beide documenten zijn gepubliceerd op de website van de
KNRB (www.knrb.nl) en voldoen volgens de KNRB aan de AVGverplichtingen.
Om betalingen van contributies, donaties, kosten voor
deelname aan activiteiten en andere afgenomen diensten of
verplichtingen af te wikkelen.
Om uw roei- en stuurbevoegdheden te registreren.
Om u toegang te verlenen tot het besloten, uitsluitend voor
leden toegankelijke deel van onze website. Daartoe ontvangt u
een unieke en persoonlijke inlogcode.
Om het onderlinge contact tussen leden te faciliteren stelt
Epsilon een ledenlijst ter beschikking. Deze ledenlijst bevat
naam, adres, telefoonnummer, emailadres en begindatum
lidmaatschap.
Om statistische, niet persoonsgebonden analyses uit te voeren
op het ledenbestand (leeftijdsopbouw, man/vrouw
verhouding, spreiding over woonplaatsen etc.).

2. Emailberichten.
Voor het uitvoeren van de overeenkomst met u en voor een goed
functioneren van de vereniging stuurt Epsilon emailberichten aan het
door u opgegeven emailadres. We gaan er van uit dat u hiermee akkoord
gaat. U kunt via bestuur@epsilonroeien.nl (gedeeltelijke) stopzetting van
deze emailberichten aanvragen.

3. Beeldmateriaal.
Epsilon gebruikt foto’s van verenigingsactiviteiten en video’s van
roeiinstructies op de website. Doel is om hiermee publicaties te
illustreren en een aantrekkelijk beeld van de vereniging te geven. In dit
beeldmateriaal kunnen mensen herkenbaar in beeld komen. Epsilon
selecteert zorgvuldig welk beeldmateriaal wordt gepubliceerd. Een
eventuele klacht of verzoek tot verwijdering van bepaalde beelden kunt u
richten aan bestuur@epsilonroeien.nl. Er zal in dat geval met u worden
overlegd hoe uw klacht of verzoek het beste kan worden afgehandeld. U
heeft daarnaast altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
4. Bewaartermijn.
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden
verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
Na beëindiging van het lidmaatschap kunnen met uw toestemming uw
naam en contactgevens in een (oud-leden) bestand worden opgenomen.
Dit archief zal uitsluitend worden gebruikt in het geval van een
ledenreünie, voor een uitnodiging in verband met een bijzondere
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gelegenheid of voor een verzoek om en bijdrage aan een investering van
de vereniging.

5. Beveiliging.
Epsilon heeft organisatorische en technische maatregelen getroffen voor
de beveiliging van geregistreerde gegevens .
Zo hebben alleen geautoriseerde leden van bestuur, commissies en enkele
externe vrijwilligers toegang tot deze gegevens voor zover zij voor hun
taken nodig hebben. Alle geautoriseerde leden en vrijwilligers hebben een
geheimhoudingsplicht.
Met de leverancier van onze website hebben we een overeenkomst
gesloten waarin onder meer de technische beveiligingsmaatregelen zijn
opgenomen.
6. Rechten.
Zolang uw gegevens bij Epsilon staan geregistreerd heeft u altijd het recht
op inzage, wijziging en verwijdering van de vastgelegde gegevens. Een
emailbericht naar bestuur@epsilonroeien.nl is hiervoor voldoende.
7. Wijzigingen.
Dit Privacybeleid kan wijzigen. Wijzigingen kunnen zowel door leden in
een Algemene ledenvergadering als tussentijds door het bestuur worden
aangebracht. De keuze daarvoor is afhankelijk van de aard, omvang en
urgentie van de noodzakelijke wijzigingen. Het bestuur is gerechtigd om
deze keuze te maken, maar de leden kunnen de aangebrachte wijzigingen
tijdens de eerstvolgende ALV zo nodig aanpassen.
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