PRIVACY STATEMENT STICHTING DSO
Uitgangspunten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor Stichting DSO
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ook van toepassing op Stichting DSO.
De nadruk ligt op onze bestuurlijke verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat wij ons aan de
wet houden.
Het bestuur van DSO is uiteraard van mening dat wij dat ook doen en willen dat als volgt aantonen.
DSO werkt met een tweetal lijsten met persoonsgegevens. Op deze lijsten, die alleen bij de
administratie DSO en de leiding van zwemmen en paardrijden bekend zijn, staat niet meer informatie
dan dat DSO nodig heeft.
Te weten:
•

Vrijwilligers:

NAW-gegevens, geboortedatum, wanneer aanwezig en telefoonnummer.

•

Deelnemers:

NAW-gegevens deelnemer en eventueel ouder/begeleider, geboortedatum,
telefoonnummer, wanneer aanwezig en een gezondheidsverklaring (zonder
inhoud) van een dokter, ten behoeve van de uit te oefenen sport.

Binnen DSO worden de persoonsgegevens verwerkt van zowel de vrijwilligers als de deelnemers door
het bestuurssecretariaat, op een computer met beveiliging. Alleen de noodzakelijke
persoonsgegevens worden daaruit, handmatig verspreid aan de sportleiders voor het bijhouden van
o.a. de aanwezigheid.
Indien een deelnemer en/of een vrijwilliger deze gegevens wil inzien/wijzigen/verwijderen kan deze
zich melden bij het bestuurssecretariaat van DSO welke deze gegevens beheert.
DSO neemt deze privacy regels serieus en het bestuur draagt er zorg voor dat zowel de sportleiding
als de vrijwilligers de privé gegevens van vrijwilligers en deelnemers niet verder verspreiden dan
noodzakelijk. In deze zal DSO deze gegevens NOOIT verspreiden naar personen en/of organisaties
buiten DSO.
In de vrijwilligers besprekingen worden door sportleiders de privacy regels regelmatig besproken en
het bestuur zal daar op toezien. Bij overtreding van deze privacy regels zal door het bestuur
maatregelen genomen worden.
Voor eventuele vragen/opmerkingen kunt u zich wenden tot het bestuur van Stichting DSO,
info@stichtingdso.nl
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