Geheimhoudingsverklaring
Vrijwilligers Golfclub Veldzijde
(in te leveren bij het bestuur)

Ondergetekende is vrijwilliger bij Golfclub Veldzijde en begrijpt dat hij/zij in het kader van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming vertrouwelijk om dient te gaan met persoonsgegevens.
Het is de vrijwilliger dan ook verboden om gedurende zijn/haar activiteiten bij Golfclub Veldzijde als ook
na afloop daarvan op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm dan ook, enige
mededeling te doen over hetgeen bij de uitoefening van zijn/haar activiteiten ter kennis is gekomen
aangaande alle (persoons)gegevens van leden en andere relaties van Golfclub Veldzijde.
Als de vrijwilliger toegang heeft tot het ledensysteem van de vereniging dan verplicht hij/zij zich ertoe
om de toegangscodes en passwords geheim te houden en uitsluitend zelf te gebruiken.
Hij/zij verplicht zich ook om als de toegang tot het ledensysteem niet meer noodzakelijk is de
Automatiseringscommissie in te lichten om zijn/haar toegangscodes te verwijderen.

Plaats:

……………………….

Datum:

….. / ….. / ……….

Naam:

……………………….

Handtekening:

……………………….

Ter illustratie hieronder een tweetal voorbeelden van vertrouwelijke situaties:
-

-

De vrijwilliger heeft toegang tot het ledensysteem van de vereniging om wedstrijden te plannen,
scores te verwerken, analyses te maken van het ledenbestand, of andere doeleinden; hiervoor
heeft hij/zij toegang tot persoonsgegevens; de vrijwilliger verplicht zich om:
o geen gegevens uit de bestanden te kopiëren en/of elders op te slaan en/of voor andere
doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van
Golfclub Veldzijde;
o als via mail gecommuniceerd wordt dit te doen via het gebruik van een “bcc”constructie (blinde kopieën).
De vrijwilliger is actief in een van de redactionele commissies (redactie clubblad, website, of
social media); de vrijwilliger verplicht zich om:
o zich ervan te vergewissen dat het fotomateriaal dat wordt gepubliceerd in het kader van
de vertrouwelijkheidsregels in de AVG mag worden gepubliceerd;
o uitsluitend noodzakelijk benodigde persoonsgegevens toe te voegen aan publicaties.

