Privacy Policy
De “Vereniging De Nieuwe Epe Sociëteit” (NES Epe) respecteert de privacy
van haar leden en bezoekers van de website www.nesepe.nl en hecht daarom
veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
Wat we niet hebben, kunnen we ook niet afgeven, is de redenering. Zo
wordt bewust afgezien van het bijhouden van niet direct voor de
vereniging relevante gegevens. De NES Epe is een autonome vereniging
en deelt geen gegevens met anderen, in de breedste zin van het woord,
met uitzondering van de uitslagen van de biljartpartijen, die verwerkt
worden op een extern systeem, dus feitelijk gedeeld met de organisatie
achter dit systeem.
In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze leden. Daarbij is
gebruik gemaakt van een standaard indeling, die de vereisten van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stuk voor stuk
behandelt.
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt
gewijzigd. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring op de
website. Deze kunt u vinden onderaan de website.
De NES Epe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn
beschreven in deze Privacy Policy;
-vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig blijkt;
-passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig
is voor uitvoering van de doeleinden in overeenstemming met Statuten en
Huishoudelijk Reglement, (zoals genoemd worden echter voor de
biljartuitslagen wel gegevens aan anderen, dus een extern systeem
verstrekt);
-op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop
willen wijzen en deze respecteren.
Als NES Epe zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
de contactgegevens onder aan dit document, of zoals vermeld op onze
website of in ons “Bulletin”.
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A. Verwerking van persoonsgegevens van Leden
Persoonsgegevens van Leden worden door de NES Epe verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Ledenadministratie
-Financiële administratie
-Delen van verenigingsmededelingen, waaronder
-Toegang tot het beveiligde deel van de website
-Bijhouden biljart wedstrijden (zie A1)
-Eventueel uitgeven ledenlijst (zie A2)
-Tafel activiteiten (zie A3)
Grondslag voor deze persoonsgegevens is altijd het lidmaatschap van de
vereniging.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NES Epe de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam/voorletters
-Achternaam (evt. tussenvoegsel)
-Adres en e-mailadres
-Geslacht
-Geboortedatum (optioneel)
-Telefoonnummer(s)
-Bankrekeningnummer (IBAN+BIC)
Uw persoonsgegevens worden door de NES Epe opgeslagen ten behoeve
van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de duur van het lidmaatschap en daarna alleen in de
financiële administratie tot de beëindiging van het lidmaatschap, indien
geen bezwaar gemaakt wordt kunnen deze gegevens langer bewaard
worden t.b.v. geschiedkundige gegevens.
De basis gegevens worden vastgelegd door de ledenadministratie die ze in
eerste instantie deelt met de penningmeester. Deze vult de gegevens aan
met het bankrekeningnummer indien er een machtiging
voor automatisch incasso is afgegeven.

Ten behoeve van de verzending van verenigingsmededelingen worden
lidmaatschapsnummer en gegevens doorgegeven aan de redacties van het
“weekbericht” en het “bulletin” voor deze uitgaven.

A1 Bijhouden biljart wedstrijden
Voor het bijhouden van de biljartwedstrijden noteert de NES Epe de
resultaten van de door de leden behaalde resultaten op een beveiligd deel
van de website, die deel uitmaakt van een extern systeem.
Voor deze doelstelling worden de volgende gegevens geregistreerd:
. Voornaam/voorletters
. Achternaam (evt. tussenvoegsel)
De (tussen)stand van de wedstrijden worden gepubliceerd op de website
van de NES Epe.

A2 Uitgeven ledenlijst
Na toestemming van de Algemene Vergadering kan de NES Epe een
gedrukte ledenlijst beschikbaar stellen aan de leden van de NES.
In deze ledenlijst kunnen de volgende persoonsgegevens afgedrukt
worden:
-Lidnummer
-Voornaam/voorletters
-Achternaam (evt. tussenvoegsel)
-Adres
-Telefoonnummer(s)
Voorafgaand aan het beschikbaar stellen van een ledenlijst wordt dit
eenmalig en voor de druk van de ledenlijst aangekondigd in het “Bulletin”.
Leden worden er dan op gewezen dat zij de mogelijkheid hebben om aan
te geven dat zij hun gegevens niet in de ledenlijst gepubliceerd willen
zien. Dit verzoek dient bij voorkeur per e-mail gedaan te worden, zodat
het niet publiceren ook per e-mail bevestigd kan worden.
Tussentijdse mutaties op de ledenlijst kunnen vermeld worden in de
verenigingsmededelingen, zodat leden op de hoogte blijven.

A3 Verwerking van persoonsgegevens voor Tafel activiteiten
Persoonsgegevens van leden worden door de ledenadministratie gedeeld
met de Presidia van de Tafels van de NES Epe waarvoor de leden
ingeschreven zijn ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Tafel activiteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-Informeren van leden van de Tafel over de relevante activiteiten.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) beschikt de Tafel van de NES Epe
over de volgende persoonsgegevens:
-Lidnummer
-Voornaam/voorletters
-Achternaam (evt. tussenvoegsel)
-Adres en e-mailadres
-Telefoonnummer(s)
Uw persoonsgegevens worden door de Tafel van de NES Epe opgeslagen
ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de looptijd van het lidmaatschap van de betreffende Tafel.
Verstrekking van deze gegevens vindt plaats op basis van vrijwilligheid.
De gegevens kunnen bij Tafel bijeenkomsten ingezien en gecorrigeerd
worden; dit kan ook fungeren als back-up voor de Leden-administratie.
De E-mailadressen worden gebruikt om informatie te verstrekken over
actuele onderwerpen (o.a. Tafel bijeenkomsten of persoonlijke mutaties).
Tafel berichten kunnen in noodgeval ook door andere Tafels verspreid
worden.
Er is geen koppeling tussen de bij de verschillende Tafels geregistreerde
gegevens.
Er is ook geen koppeling met de ledenadministratie of financiële
administratie.

A4 Verwerking van persoonsgegevens voor deelname aan onder auspiciën van de
NES Epe georganiseerde evenementen.
Persoonsgegevens van deelnemers aan onder auspiciën van de NES Epe
georganiseerde evenementen worden verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
-Deelname aan onder auspiciën van de NES Epe georganiseerde
evenementen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-Registratie van deelnemer gegevens ten behoeve van de organisatie van
het evenement

De organisatie kan hiervoor de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Lidnummer
-Voornaam/voorletters
-Achternaam (evt. tussenvoegsel)
-Adres en e-mailadres
-Telefoonnummer(s)
Er is geen koppeling met de ledenadministratie of financiële administratie
van de NES Epe.

B. Verwerking van persoonsgegevens van prospecten en/of
geïnteresseerden.
Persoonsgegevens van prospecten en/of geïnteresseerden worden door de
NES Epe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, aanmelding
lidmaatschap en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-Mondelinge of schriftelijke toestemming
-Verzoek tot informatieverstrekking
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NES Epe de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam/voorletters
-Achternaam (evt. tussenvoegsel)
-Adres en e-mailadres
-Geslacht
-Geboortedatum (optioneel)
-Telefoonnummer(s)
Uw persoonsgegevens worden door de NES Epe opgeslagen ten behoeve
van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect of
geïnteresseerde.

C. Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers en
bestuursleden.
Persoonsgegevens van vrijwilligers en bestuursleden worden door de NES
Epe niet aanvullend of anderszins vastgelegd.

De activiteiten van de NES Epe vinden plaats op basis van vrijwilligers
activiteiten door leden die als lid geregistreerd staan.
Gegevens van bestuur-en commissieleden worden vermeld in het colofon
van de verenigingsmededelingen op de website en in het “Bulletin”.

D. Cookies en technische gegevens
D1 Gegevens die wij verzamelen
Op basis van het gebruik van de website leggen wij informatie vast (onder
andere het gebruikte IP-adres) door gebruik te maken van cookies. Deze
cookies verzamelen we om gebruiksstatistieken van de website te
verzamelen en voor het personaliseren van de website.

D2 Welke doelen hebben wij om gegevens te verzamelen?
Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:
1. Om de website voor u te personaliseren, i.h.b. u te kunnen laten
inloggen.
2. Om informatie met u te kunnen delen waarvoor u zich persoonlijk
aanmeldt via onze website.
3. Om te kunnen (laten) reageren op het door de bezoeker van de
website ingevulde contact formulier
4. Om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Op basis van de gebruikersstatistieken kunnen we zien of de huidige
website goed functioneert. Wanneer wij zien dat bepaalde onderdelen
verbetering nodig hebben passen we de website hierop aan.
Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u ons dat laten weten door een email te sturen naar webmaster@nesepe.nl .

D3 Met welke derden partijen werken wij samen?
Wij werken samen met derden partijen om de website goed te laten
functioneren. Wij werken samen met de volgende partijen:

D3.1 Hosting
Hutspot Media (voorheen EyeHan) te Epe verzorgt de hosting van onze
website. Hierdoor is het mogelijk dat de website bereikbaar is. Met deze
partij heeft NES een bewerkersovereenkomst afgesloten.

D3.2 Google Analytics
Met Google Analytics meten we gebruikersstatistieken op onze website.
Bijvoorbeeld het aantal bekeken pagina's, gemiddelde sessieduur,
zoekopdrachten op de website en transacties

Met Google heeft Hutspot Media voor haar relaties, zoals De NES, een
bewerkersovereenkomst afgesloten.
In deze hoedanigheid heeft Hutspot Media Google niet toegestaan de
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd

D3.3. Andere Derde partijen
Deze website kan links en buttons bevatten met verwijzingen naar
websites van derde partijen, zoals voor Biljart en NES in Beeld. Op het
moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u de website
van NES en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor de informatie
die via cookies wordt vastgelegd.

D4 Privacy bij vragen
Telefoongesprekken met leden en websitebezoekers worden niet
opgenomen of opgeslagen. Voicemail berichten worden uitsluitend
teruggeluisterd door medewerkers van NES. Ingevulde contactformulieren
worden bewaard in onze beveiligde e-mailomgeving.

D5 Meldplicht datalekken
Wij zijn verplicht om eventuele datalekken te melden bij de autoriteit
persoonsgegevens. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer gegevens gestolen
of gehackt worden.
D6 Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij een website bezoek naar uw pc, tablet of mobiel
wordt gestuurd en wordt opgeslagen. In cookies wordt bijvoorbeeld
informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u
aangegeven voorkeuren. Op deze manier hoeft u deze informatie niet
steeds opnieuw te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze
website te vereenvoudigen. Deze informatie bevat geen naam- of
adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

D7 Cookies uitschakelen
De browser van uw computer kunt zo instellen dat u tijdens uw bezoek
aan onze website geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de
instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert,
kan het echter gebeuren dat u niet of onvoldoende gebruik kunt maken
van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot
enkele onderdelen.

E. Verstrekking van gegevens en overigen.
E1 Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons beschikbaar stelt kunnen wij aan derde
partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de
hierboven beschreven doeleinden. Een voorbeeld hiervan is dat de politie
in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In
een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft.

E2 Bewaartermijn
De NES Epe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel van belang is voor
historische redenen voor de vereniging dan wel op grond van de wet is
vereist.

E3 Beveiliging
Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen
genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen
onrechtmatige verwerking:
-Alle personen die namens de NES Epe van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan voor zover het buiten
de doelstellingen van de vereniging valt.
-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze
systemen;
-We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens
als daar aanleiding toe is;
-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen
herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
-Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.
Onze Hosting Partner bewaart uw gegevens op een Secure Server

E4 Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de
persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u
bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt
u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen
geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u
gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze
toestemming in te trekken.

F Klachten , Vragen en Contactgegevens
F1 Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens
dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij
er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U
heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

F2 Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen
heeft, neem dan contact met ons op!

F3 Versiebeheer
Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 10-12-2018

F3 Contactgegevens
Secretariaat NES Epe
Stationsstraat 25
8161 CP Epe
Nederland
secretaris@nesepe.nl
www.nesepe.nl

