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Dit document geeft inzage in de wijze waarop in KNBB District Delta Zuidwest met gegevens wordt
omgegaan en beschrijft tevens de werkwijze die gevolgd moet worden voor een goede bescherming.
Dit document is gepubliceerd op de website www.biljartdeltazuidwest.nl bij de ondersteunende
documenten.

1. Omgaan met gegevens van KNBB leden
Gegevens van leden worden geregistreerd door de individuele vereniging secretaris en verwerkt door
de landelijke KNBB. Hiervoor wordt de website mijnknbb.nl gebruikt. De landelijke KNBB heeft een
vewerkingsovereenkomst met de leverancier van mijn.knbb.nl.
Leden kunnen zelf inloggen in mijn.knbb.nl om te controleren welke gegevens geregistreerd zijn.
Deze website heeft ook een mogelijkheid gegevens te wijzigen.
Voor het organiseren van team kampioenschappen maakt het district gebruikt van de website
biljartpoint.nl. De landelijke KNBB heeft een verwerkingsovereenkomst met de leverancier van
biljartpoint.nl.
Het district DZW verwerkt gegevens van leden van het eigen district om de volgende zaken te
organiseren:

1.1.Het communiceren met de leden door de secretaris.
De secretaris van het district gebruikt een download van mijn.knbb.nl naar een Excel spreadsheet.
Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en email adres en lidnummer van de
individuele leden. Per lid wordt ook de naam en lidnummer van de aangesloten vereniging verwerkt.
De secretaris stuurt op regelmatige basis per email berichten die nodig zijn voor het reilen en zeilen
van de vereniging, zoals:
-

Uitnodigingen voor te organiseren kampioenschappen.
Uitnodigingen voor vergaderingen
Informatie van de landelijke KNBB

Deze berichten zijn niet commercieel.
Als een lid het lidmaatschap opzegt worden de gegevens automatisch verwijderd.
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1.2.Het versturen van rekeningen door de penningmeester aan de
vereniging.
De penningmeester van het district gebruikt een download van mijn.knbb.nl naar een Excel
spreadsheet. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en email adres en lidnummer van de
individuele leden. Per lid wordt ook de naam en lidnummer van de aangesloten vereniging verwerkt.
Voor het versturen van de rekeningen worden de naam, adres en email verwerkt van de
penningmeester van de bij het district aangesloten verenigingen.
Deze gegevens worden gebruikt in de financiële administratie waarvoor gebruikt wordt gemaakt van
een online aanbieder. Op dit moment is dit SnelStart.
De penningmeester houdt een historisch overzicht bij van de leden van de afgelopen 7 jaar ten
dienste van het voeren van de financiële administratie.

1.3.Het organiseren van teamkampioenschappen.
Deelname aan de teamkampioenschappen is alleen mogelijk door voor leden van de KNBB waarvan
de gegevens geregistreerd staan in mijn.knbb.nl.
De wedstrijdleiders van het district maken gebruik van een Excel inschrijfformulier voor opgave van
de teams. Hierbij worden KNBB lidnummer en naam van de spelers geregistreerd.
Eén van de spelers is teamleider. De naam van de teamleider wordt gepubliceerd op het vrij
toegankelijke deel van de website van Biljartpoint. Telefoonnummer en email adres is alleen
zichtbaar voor andere teamleiders, reserve teamleiders, vereniging secretarissen en wedstrijdleiders
na inloggen.
De indeling van de teams en de uitslagen van de wedstrijden worden gepubliceerd op biljartpoint.
Hierbij is per speler het lidnummer en naam zichtbaar.

1.4.Het organiseren van PK kampioenschappen
Deelname aan de teamkampioenschappen is alleen mogelijk door voor leden van de KNBB waarvan
de gegevens geregistreerd staan in mijn.knbb.nl.
De wedstrijdleiders van het district maken gebruik van een Excel inschrijfformulier voor opgave van
de deelnemers van de PK kampioenschappen. Hierbij worden KNBB lidnummer en naam van de
spelers geregistreerd.
De wedstrijdleiders van het district gebruiken een download van mijn.knbb.nl naar een Excel
spreadsheet. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), email adres , geslacht, geboortedatum en
lidnummer van de individuele leden. Per lid wordt ook de naam en lidnummer van de aangesloten
vereniging verwerkt.
Per poule of district finale worden bovenstaande gegevens gedeeld met de secretaris of
wedstrijdleider van de vereniging die de poule organiseert. Deze gegevens staan in een pdf bestand.
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Voor verwerking van de uitslagen wordt een spreadsheet gebruikt. In deze spreadsheet staat
lidnummer en naam van de speler.
De poule indeling, poule en finale uitslagen worden gepubliceerd op www.biljartdeltazuidwest.nl.
Hierbij wordt naam, lidnummer en de bijbehorende vereniging vermeld.
De wedstrijdleiders houden in een spreadsheet een historie bij van de laatste 5 jaar van de gespeelde
gemiddeldes en klassen. Informatie van niet leden worden na 2 jaar verwijderd. Informatie van
overleden leden wordt direct verwijderd.

1.5.Het organiseren van Zeeuwse kampioenschappen.
Deelname aan Zeeuwse kampioenschappen is ook mogelijk voor niet KNBB leden.
Voor zover nodig worden naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers(s) en email adres
gedeeld met de secretaris of wedstrijdleider van de vereniging die de Zeeuwse kampioenschappen
organiseert.
De poule indeling, poule en finale uitslagen worden gepubliceerd op www.biljartdeltazuidwest.nl.
Hierbij wordt naam en woonplaats vermeld.

2. Beveiliging van computers
Computers zijn onderhevig aan “aanvallen” van buiten en moeten daarop worden voorbereid.
De wedstrijdleiders en bestuursleden die toegang hebben tot de gebruikte spreadsheets gebruiken
hiervoor hun persoonlijke computers.
Van de eigenaar van deze computers wordt verwacht dat de beveiliging op een adequate wijze wordt
verzorgd door middel van wachtwoorden.
Updates van operating systemen en antivirus software worden met regelmaat uitgevoerd.

3. Onvoorziene omstandigheden
Het is gebruikelijk dat laptops worden meegenomen naar vergaderingen, met het kleine risico dat
deze worden gestolen. De beveiliging doormiddel van een wachtwoord moet ervoor zorgen dat de
inhoud niet bekend wordt. Bij diefstal wordt het bestuur geïnformeerd.

4. Toestemming door lid
Het district DZW gebruikt gegevens voor het organiseren van vereniging gerelateerde activiteiten.
Het district heeft geen individuele leden, maar slechts aangesloten verenigingen met leden. Het
district gaat er vanuit dat de toestemming om de persoonsgegevens van de leden te gebruiken
geregeld wordt door de aangesloten verenigingen.
Het district vraagt dan ook geen toestemming aan individuele leden voor het gebruiken van de
persoonsgegevens.

KNBB District Delta Zuid-West
AVG beleidsplan

