PRIVACY POLICY R.K.S.V. SARTO
R.K.S.V. Sarto (verder te noemen: Sarto) hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze privacy policy wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe Sarto omgaat met persoonsgegevens.
Sarto doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Sarto houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich
mee dat:
- Sarto uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, mogelijke doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven
in dit document;
- verwerking van uw persoonsgegevens door Sarto beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Sarto om uw uitdrukkelijke toestemming zal vragen wanneer deze benodigd is
voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Sarto passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Sarto geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Sarto op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil
wijzen en deze respecteert.
Sarto is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van deze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of anderszins contact met ons wenst op te nemen over dit onderwerp, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
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VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN
Persoonsgegevens van leden worden door Sarto verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstellingen:
- administratieve doeleinden;
- automatische incasso;
- algemene communicatie;
- in kaart brengen ontwikkelingen spelers.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen lidmaatschap.
Voor bovenstaande doelstellingen vraagt Sarto de volgende persoonsgegevens van leden
bij het aangaan van het lidmaatschap:
- achternaam (inclusief eventueel tussenvoegsel;
- voorletters;
- roepnaam;
- geboortedatum;
- geslacht;
- adres (straatnaam, huisnummer en eventuele huisnummertoevoeging);
- postcode
- woonplaats
- geboorteplaats
- telefoonnummer (vast);
- telefoonnummer (mobiel);
- e-mailadres;
- KNVB relatiecode;
- nationaliteit;
- bankrekeningnummer (IBAN) en (optioneel) bankidentificatie (BIC);
- tenaamstelling bankrekeningnummer.
Voor de doelstelling om de ontwikkeling van (bepaalde) spelers in kaart te brengen worden van leden de volgende persoonsgegevens verzameld door het technisch kader van
Sarto:
- aanwezigheidsregistratie trainingen en wedstrijden;
- fysieke testresultaten;
- spelersportfolio (evaluatie, POP en fysieke testresultaten);
- wedstrijdstatistieken.
Uw persoonsgegevens worden door Sarto opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerkingen voor de periode dat het overeengekomen lidmaatschap duurt en daarna
enkel ten behoeve van (historische) administratieve doeleinden en op Sarto rustende
wettelijke verplichtingen, onder beperkte toegankelijkheid.
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VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEFABONNEES
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Sarto verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling:
- het informeren door middel van nieuwsuitingen.
Grondslagen voor deze persoonsgegevens kunnen zijn:
- het overeenkomen van een lidmaatschap;
- het aanmelden voor de nieuwsbrief.
Voor bovenstaande doelstelling vraagt Sarto de volgende persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees:
- e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Sarto opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking voor de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief.
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VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Sarto verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling:
- uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.
Voor bovenstaande doelstellingen vraagt Sarto de volgende persoonsgegevens van medewerkers bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst:
- achternaam (inclusief eventueel tussenvoegsel);
- voorletters;
- roepnaam;
- geboortedatum;
- geslacht;
- adres (straatnaam, huisnummer en eventuele huisnummertoevoeging);
- postcode
- woonplaats
- geboorteplaats
- burgerservice-nummer (BSN);
- telefoonnummer (vast);
- telefoonnummer (mobiel);
- e-mailadres;
- KNVB relatiecode (indien van toepassing);
- nationaliteit;
- bankrekeningnummer (IBAN) en (optioneel) bankidentificatie (BIC);
- tenaamstelling bankrekeningnummer.
Uw persoonsgegevens worden door Sarto opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking voor de periode dat de arbeidsovereenkomst duurt en daarna alleen in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
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VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan Sarto verstrekt kunnen aan derde partijen worden doorgegeven
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de in dit document beschreven doeleinden.
Zo maakt Sarto gebruik van een derde partij voor:
- het verzorgen van de internetomgeving van het ledenadministratieprogramma;
- het verzorgen van de internetomgeving van het spelervolgsysteem;
- het verwerken van de loonadministratie.
Sarto geeft nooit persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met derde partijen waarmee Sarto wel een dergelijke overeenkomst heeft afgesloten (gecontracteerde gegevensverwerkers) maakt Sarto hierin de
benodigde afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ook
verstrekt Sarto uw persoonsgegevens aan andere partijen indien dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Sarto opvraagt. In een dergelijk geval is Sarto verplicht
medewerking te verlenen en de betreffende gegevens af te staan. Ook kan Sarto persoonsgegevens delen met derde partijen indien u Sarto hier schriftelijk toestemming voor
geeft.

MINDERJARIGEN
Sarto verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (binnen de kaders
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn dat personen jongen dan 16
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.

BEWAARTERMIJN
Sarto bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Sarto heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de
volgende maatregelen genomen:
- alle personen die namens Sarto van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- Sarto hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Sarto pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;
- Sarto maakt back-ups van de persoonsgegevens (of laat deze maken door een
gecontracteerde gegevensverwerker) om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- alle medewerkers van Sarto zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
- Sarto test en evalueert regelmatig deze maatregelen.
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RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Sarto
van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Sarto of door één van de door Sarto gecontracteerde gegevensverwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens
door Sarto te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Sarto kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor gegeven kan worden aan
voornoemde verzoeken. Mag Sarto uw persoonsgegevens verwerken op basis van een
door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te
trekken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraagt
Sarto u hierover direct contact op te nemen. Sarto zal te allen tijde proberen om in overleg met u deze klacht op te lossen. U heeft altijd het recht een klacht over de verwerking
van uw persoonsgegevens door Sarto in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN
Indien u na het doornemen van deze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of anderszins contact met ons wenst op te nemen over dit onderwerp, dan kan
dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Contactgegevens
R.K.S.V. Sarto
Postbus 869
5000 AW Tilburg
info@rksvsarto.nl
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