Sluis, 01 maart 2018
Aan: Junior-, senior- en steunende leden
Betreft: Privacy

Geacht LTVS-lid,
De Europese Unie heeft een verordening1 vastgesteld, die per 25 mei 2018 moet zijn
ingevoerd en die als doel heeft de privacy zo goed mogelijk te beschermen.
Op dit moment zijn we als bestuur druk bezig te inventariseren wat de gevolgen van
deze verordening voor LTVS zijn, wat mogen we nog wel, wat mag niet meer.
Op dit moment veronderstellen we dat wij ons jaarboekje en website niet in conflict zijn
met de nieuwe verordening, maar we moeten het wel nauwgezet uitzoeken, omdat
overtreding van de regels forse boetes tot gevolg kan hebben.
Dat alles gebeurt onder flinke tijdsdruk, niet alleen vanwege de datum van ingang van
de verordening (25 mei a.s. zie hierboven), maar ook en méér nog vanwege de deadline voor een tijdige productie van het jaarboekje 2018.
In het jaarboekje worden de NAWTE-gegevens2 van alle leden vermeld, de verordening noemt dat de “gewone” gegevens. Omdat we uitgifte van het jaarboekje beperken
tot onze leden en sponsoren, overtreden we daarmee volgens ons geen regels. Voor
alle zekerheid zal de ledenvergadering van november worden gevraagd akkoord te
gaan met instemming en met voortzetting van dat beleid. Dit tast niet je recht aan om
te allen tijde kenbaar te maken dat je niet langer wilt dat jouw gegevens nog worden
opgenomen. Een mailtje hierover aan ons3, waarin je dat kenbaar maakt, is daarvoor
voldoende. Uiteraard werkt dat niet met terugwerkende kracht.
Vermelding van je gegevens online (op de website) is een ander verhaal. Zonder voorafgaande instemming van de ledenvergadering moeten we vermelding van de gegevens van de leden beperken tot de namen; de pagina’s met de gegevens van de leden
zullen er op de website daarom nogal “sober” uit gaan zien, maar wij hopen dat dat
van tijdelijke aard zal zijn.
Natuurlijk is het belangrijk dat je weet, wat wij met je gegevens doen.
Om daar inzicht in te geven, werken we aan een privacyverklaring. Daarin geven we
aan waaróm we jouw gegevens nodig hebben, wáár we die bewaren, hoe láng we ze
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bewaren, hoe we ze beschermen tegen niet-bevoegden en aan wie we ze eventueel
nog ter beschikking stellen en waarom we dat doen, c.q. moeten.
Zoals gezegd, we werken momenteel aan een dergelijke verklaring, maar kunnen wel
al aangeven waarom we je gegevens nodig hebben en wie ze gebruikt:
o
o
o
o
o

Ledenadministratie
Financiële administratie
Secretariaat en correspondentie
Evenementencommissie
Technische commissie

Inschrijving en beheer ledenbestand
Contributieheffing en financieel beheer
Mailing, correspondentie, nieuwsbrieven
Ledenactiviteiten
Competitie, toernooien, kampioenschappen

De gegevens, die we van je hebben gekregen (incl. pasfoto), stellen we – voor zover
nodig met pasfoto - ter beschikking aan de KNLTB, die ze gebruikt voor de productie
van je ledenpas en voor de berekening van je speelsterkte op basis van behaalde
resultaten in competities en/of toernooien. Met de KNLTB zal daarvoor een verwerkersovereenkomst worden opgesteld (is ook verplicht!).
Als we de privacyverklaring hebben afgerond en deze door de toezichthoudende instantie is beoordeeld, zullen we die per mail aan je toesturen en op de website vermelden. In de toekomst zullen we ook op alle correspondentie aangeven dat je kunt laten
weten dat je niet langer correspondentie van de vereniging wilt ontvangen.
Bovenstaande informatie is op dit moment verre van volledig, we zijn ons daarvan
bewust, maar hechten er toch aan om jullie nu al te informeren over deze op handen
zijnde verscherping van de privacyregels, waarin we gewoon “mee moeten”.
Met vriendelijke groet:

Bestuur LTVS
JV

