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Alle organisaties in de EU, dus ook Segitiga, moeten nadenken over en vastleggen welke 
persoonsgegevens van leden en vrijwilligers ze bewaren en hoe ze die beveiligen. Persoonsgegevens 
zijn bijvoorbeeld je naam, adres en geboortedatum. Ook foto’s en video’s worden gezien als 
persoonsgegevens. De wet kent drie belangrijke thema’s: 

1. Het bewaren van persoonsgegevens 
2. Het beschermen van persoonsgegevens 
3. Het melden van datalekken bij de toezichthouder 

 
Alle afspraken die een organisatie hierover maakt, moeten worden vastgelegd in een beleidsplan dat 
inzichtelijk is voor leden. Voor Segitiga is dat dit document! 
 
1. Algemeen 
Bij Segitiga worden niet meer gegevens vastgelegd dan noodzakelijk is voor een goede organisatie 
van de vereniging. Geheel in stijl en passend bij onze sport dient het privacybeleid goed praktisch 
uitvoerbaar te zijn en ook geheel in stijl zijn de gegevens fysiek beveiligd. Ieder lid dient akkoord te 
gaan met het privacybeleid van Segitiga, zoals in dit document is beschreven. 
Op de volgende plaatsen wordt gewerkt met persoonsgegevens; 

• de ledenadministratie 

• de Website van Segitiga (Segitiga.nl) 

• de Facebookpagina van Segitiga 

• de Segitiga Whatsappgroep 
 

2. De ledenadministratie 
In de ledenadministratie worden de volgende persoonsgegevens van de leden en oud leden 
vastgelegd: Voornaam, achternaam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, mobiel nummer ouder, e-
mail-adres ouder, geboortedatum, gradatie, gedane betalingen. 
Het doel van het vastleggen van deze gegevens is het voeren van een ledenadministratie, het 
registreren van betalingen, het kunnen communiceren met de leden en ouders (bv via e-mail) en het 
bepalen van de leeftijden tbv leeftijdgebonden trainingen (zoals wapentraining). 
Ook van oud leden worden de gegevens bewaard, zodat de behaalde gradatie bewaard blijft voor het 
geval het oud lid op een later moment weer lid wil worden. 
 
De gegevens zijn opgeslagen op een externe harddisk die in beheer is bij de trainer/ 
ledenadministrateur. Deze schijf wordt alleen voor de ledenadministratie gebruikt en is normaliter 
opgeborgen in een afgesloten kast. De gegevens zijn dus fysiek beveiligd. 
Alleen Martin Bos, in de rol van trainer en ledenadministrateur heeft toegang tot de gegevens. 
Bij verdwijning van de schijf met ledengegevens is er sprake van een datalek. De kans dat dit 
voorkomt wordt ingeschat op ‘klein’. En de gevolgen worden ook ingeschat op ‘klein’. Dit op een 
schaal: klein, medium, groot. In het geval dat de betreffende schijf is verdwenen is er sprake van een 
datalek en wordt het datalek door de trainer/ledenadministrateur gemeld* zoals de wet voorschrijft. 
*via https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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2.1. Het delen van gegevens uit de ledenadministratie 

• De e-mail-adressen van de leden en eventueel ouders van leden zijn in de e-mailberichten 
die de vereniging verstuurd naar al haar leden zichtbaar voor alle geadresseerden. De e-
mailadressen worden met de andere geadresseerden gedeeld. 

• Behalve bovenstaande worden er geen gegevens uit de ledenadministratie gedeeld met 
externe partijen of personen. 

2.2. Invloed die leden kunnen uitoefenen op in de ledenadministratie geregistreerde gegevens 

• Ieder lid of oud lid kan een overzicht krijgen van zijn/haar geregistreerde gegevens. Hiertoe 
dient hij/zij een verzoek in bij de trainer/ledenadministratie. 

• Ieder lid of oud lid kan een verzoek indienen om zijn/haar gegevens te wijzigen. Hiertoe dient 
hij/zij een verzoek in bij de trainer/ledenadministratie. 

• Ieder lid of oud lid kan een verzoek indienen om zijn/haar gegevens te verwijderen. Hiertoe 
dient hij/zij een verzoek in bij de trainer/ledenadministratie. De gegevens worden verwijderd 
en de persoon kan geen lid meer zijn van Segitiga.  

 
3.0 Het publiceren van foto’s en berichten op openbare media 

Er kunnen foto’s worden gemaakt tijdens de training en tijdens het examen. Ook wordt er periodiek 
een groepsfoto gemaakt die wordt gepubliceerd op de website en op de Facebookpagina van 
Segitiga.  De foto’s kunnen worden rondgestuurd in de Whatsappgroep, worden gepubliceerd op de 
website van Segitiga, op de (openbare) Facebookpagina van Segitiga en eventueel in een 
krant/dagblad of op een flyer. Het doel van het delen van deze gegevens is het vol trots, aan 
verschillende doelgroepen, laten zien wat onze vereniging doet. De doelgroepen zijn met name 
(ouders van) leden en (ouders van) potentiële leden. 
 
3.1. Het delen van gegevens 

• De website van Segitiga (Segitiga.nl) en de Facebookpagina van Segitiga zijn openbaar. Dat 
betekent dat iedereen de inhoud van deze media kan zien en eventueel ook delen of 
kopiëren. 

• Als je meedoet met de Segitiga Whatsappgroep dan kunnen de andere deelnemers aan de 
Whatsappgroep, jouw 06-nummer en de andere gegevens die je via Whatsapp deelt zien. 

• Oud leden worden uit de Segitiga Whatsappgroep verwijdert door de beheerders 
(Audry/Martin) van de Whatsappgroep. 
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3.2. Invloed die leden kunnen uitoefenen op gepubliceerde foto’s en/of berichten 

• Indien een lid of oud lid een foto of bericht verwijderd wil hebben van de Facebookpagina 
van Segitiga of van de website van Segitiga (Segitiga.nl) dan wordt deze verwijderd. Hiertoe 
dient hij/zij een verzoek in bij de trainer/ledenadministratie. 

• Indien een lid een foto of bericht wil hebben verwijderd uit de Segitiga Whatsappgroep dan 
dient de persoon die de foto of bericht heeft geplaatst de foto direct te verwijderen voor 
iedereen. Hiertoe went het lid zich tot de plaatser van de foto of bericht, danwel dient hij/zij 
een verzoek in bij de trainer/ledenadministratie. 

• Indien een lid van de Segitiga Whatsappgroep een bericht of foto heeft geplaatst en er wordt 
verzocht de foto of het bericht te verwijderen dan dient de plaatser dit direct te doen door 
middel van ‘verwijderen voor iedereen’. Voor hulp kan de plaatser zich wenden tot de 
beheerders van de Whatsappgroep (Audry/Martin) 

4. Wijzigingen privacybeleid 
Segitiga behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Een wijziging 
van het privacybeleid wordt per e-mail bekend gemaakt aan de leden. De actuele versie van het 
privacybeleid is te vinden op Segitiga.nl. 


