Privacyverklaring VMH & CC MOP
Laatste update: 8 april 2020
MOP respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden behandeld. In deze privacyverklaring
geven we heldere en transparante informatie over hoe MOP omgaat met persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens en -data door
MOP.
MOP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee
dat MOP in ieder geval:

◦ jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, waarbij deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
privacyverklaring;

◦ verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

◦ passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging
van jouw persoonsgegevens zo goed als mogelijk gewaarborgd is;

◦ geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
MOP gebruikt jouw persoonsgegevens enkel voor de doelstelling van de vereniging in de ruimste
zin des woords. Zo worden de gegevens gebruikt om:
ͦ het lidmaatschap te effectueren en te onderhouden
ͦ teams samen te stellen en contact met jou en je team te kunnen hebben
ͦ nieuwsbrieven te verzenden
ͦ contact met jou op te nemen en te onderhouden
ͦ de dienstverlening van de vereniging te verrichten en te verbeteren
ͦ de website te optimaliseren
Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover hebt, of
contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan deze
privacyverklaring.

Beeldrecht
Tijdens trainingen, wedstrijden en hockey gerelateerde activiteiten bij MOP worden geregeld
beelden van acties en sfeerbeelden gemaakt en/of opgenomen waarop leden van MOP, leden van
andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en/of via
social media van MOP verschijnen. Indien hiertegen bezwaar bestaat, dient dit via
secretariaat@hcmop.nl kenbaar te worden gemaakt. Betroffen beeldmateriaal zal dan worden
verwijderd.
Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop
de gebruiker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld. Ook geldt de opt-out regeling niet
voor de portretten van leden die (kunnen) worden opgenomen op de website en/of app ten behoeve
van teamidentificatie.
Bezoekers worden bij het betreden van het MOP terrein hierover geïnformeerd.
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan MOP verstrekt, kan MOP aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maakt MOP gebruik van een derde partij voor:

◦ het verzorgen van de internetomgeving van de leden-, ouder-, vrijwilligersadministratie (thans
◦
◦
◦
◦
◦

LISA);
het verzorgen van wedstrijd- en teamadministratie (thans LISA);
het verzorgen van de salarisadministratie (thans De Jong Accountants en Adviseurs);
het verzorgen van de financiële administratie (thans De Jong Accountants en Adviseurs);
het verzorgen van de sponsoradministratie (thans Bundeling);
het verzenden van nieuwsbrief (thans LISA en Mailchimp).

Met deze partijen (verwerkers) heeft MOP de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw
persoonsgegevens zo goed als mogelijk te waarborgen.
MOP deelt gegevens met een derde partij voor:

◦ de leden- en wedstrijdadministratie (KNHB en LISA)
◦ scheidsrechters ondersteuning (thans RefCom4All)
Indien MOP voor het doel van de vereniging gebruik gaat maken van andere dienstverleners en
daarbij persoonsgegevens zal gaan verstrekken zal dit worden gecommuniceerd aan haar leden, die
daartegen alsdan bezwaar kunnen maken. Verder zal MOP de verstrekte gegevens niet aan andere
partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Minderjarigen
MOP verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
MOP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
MOP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens zo
goed als mogelijk te beschermen tegen onrechtmatige verwerking; zo heeft MOP bijvoorbeeld de
volgende maatregelen genomen:
ͦ Alle personen die namens MOP van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan;
ͦ MOP hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
ͦ MOP pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe
is;
ͦ MOP maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
ͦ MOP test en evalueert regelmatig de maatregelen;
ͦ Met partijen die voor MOP data verwerken, is of wordt een verwerkingsovereenkomst
afgesloten;
ͦ Alleen de vrijwilligers die ten behoeve van hun functie inzage nodig hebben, zijn geautoriseerd
om dergelijke gegevens in te zien en heeft inzage in het gebruik hiervan. Slechts voor
geautoriseerde vrijwilligers bestaat de mogelijkheid een overzicht met gegevens te exporteren.
Deze zal enkel gebruikt worden ten behoeve van zijn/haar functie en zodra deze niet meer ter
zake dient, worden verwijderd.
ͦ De medewerkers van MOP zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Rechten
Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om een verzoek te doen de
persoonsgegevens in te zien die MOP van jou verwerkt, het recht om een verzoek te doen jouw
gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar, het recht op
beperking van de verwerking van jouw gegevens en het recht op overdracht van de
persoonsgegevens die wij van jou hebben. Ook heb je het recht eerder gegeven toestemming voor
de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken.
Als je gebruik wilt maken van één van jouw rechten neem dan contact met MOP op via
onderstaande gegevens (zie onder het kopje Contactgegevens).
Klachten
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan hierover direct
contact met MOP (zie onder het kopje Contactgegevens). Je hebt altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthoudende autoriteit voor privacy).

Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan
contact met ons op (zie onder het kopje Contactgegevens)!
Contactgegevens:
VMH & CC MOP
T.a.v. Secretariaat
Postbus 2062
5260 CB Vught
Email secretariaat@hcmop.nl

