PRIVACYBELEID VERENIGING OUD-SKADI
Per juni 2019
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging Oud Skadi registreert van haar
leden, donateurs en niet leden (Oud-Skadianen, die geen lid zijn van Vereniging Oud-Skadi).
In het gegevensbestand van Vereniging Oud-Skadi zijn Oud-Skadianen opgenomen, die door de A.R.S.R.
“Skadi” aan haar door gegeven zijn. Deze Oud-Skadianen worden in eerste instantie geregistreerd als niet
lid. Indien je lid wordt van Vereniging Oud-Skadi, een donatie doet of om een andere reden
persoonsgegevens aan Vereniging Oud-Skadi verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je
persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de registratie en beheer van de persoonsgegevens is de secretaris en/of
penningmeester van Vereniging Oud-Skadi. Vereniging Oud-Skadi is geregistreerd onder nummer
66589126 bij de kamer van koophandel.
De Secretaris en Penningmeester van Vereniging Oud-Skadi zijn bereikbaar via secretaris@oudskadi.nl of
penningmeester@oudskadi.nl.
Het postadres van Vereniging Oud-Skadi is:
Noorderkanaalweg 20-22
3037 AV Rotterdam
2. Welke gegevens registreert Vereniging Oud -kadi en voor welk doel:
2.1. De volgende persoonsgegevens worden bijgehouden:
• Voor en achternaam, geboortedatum/jaar, geslacht;
• Adres gegevens, eventueel post adres;
• Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
• Staat van dienst bij A.R.S.R. “Skadi” of bij Vereniging Oud Skadi;
• Jaar aankomst bij de A.R.S.R. “Skadi”;
• Roeicarrière;
• Bestuur en bestuursfunctie bij de A.R.S.R. “Skadi”;
• Commissie(s);
• Jaar vertrek bij A.R.S.R. “Skadi”;
• Bestuur en bestuursfunctie bij Skadi en/of Vereniging Oud-Skadi.
2.2. Vereniging Oud-Skadi gebruikt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
• Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met je te onderhouden en bij gerichte
acties zoals fondswerving.
• Naam, adres en e-mailadres voor verzenden nieuwsbrieven en andere A.R.S.R. Skadi en/of
Vereniging Oud-Skadi informatie. Deze gegevens kunnen gedeeld worden met derden, zoals
A.R.S.R. “Skadi”, jaargenoten, roeimaten, Varsity organisatie (waaronder Club van Broekhuizen),
mits hier toestemming voor is gegeven.
• Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor de financiële administratie.
• De staat van dienst wordt gebruikt om mensen gericht te kunnen benaderen.

3. Bewaartermijnen
3.1 Bij uitschrijving worden persoonsgegevens getransporteerd van het Skadi-bestand naar het bestand
van Vereniging Oud-Skadi. Deze houdt gegevens bij van zowel leden als niet-leden. Oud-Leden van
Skadi die bij uitschrijving hebben aangegeven dat ze geen lid willen worden van Oud-Skadi, krijgen het
label 'Geen contact'. Dit om te voorkomen dat oud-leden van Skadi, zonder instemming, herhaaldelijk
gecontacteerd worden.
3.2 Van niet leden worden de volgende gegevens niet actief bijgehouden en op verzoek verwijderd:
• Adres gegevens, eventueel post adres;
• Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s).
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Vereniging Oud-Skadi passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Skadi gebruik van diensten van derden,
zogenaamde bewerkers. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst, waarbij wij alleen
gegevens doorsturen met als doel om onze processen goed draaiende te houden. De bewerkingsovereenkomsten met daarin een brede definitie van het doel en de doorgestuurde informatie zijn in te
zien bij Skadi en zullen jaarlijks een evaluatie krijgen.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie (secretaris@oudskadi.nl) van Vereniging Oud-Skadi kan je een verzoek
indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vereniging
Oud-Skadi zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover
informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in
artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze
ledenadministratie.
6. Wijzigingen: dit Privacybeleid kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid
te bekijken.

