1. Inleiding
Voor Toernooibase is een behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de
gebruikers, opgenomen spelers en opgenomen auteurs van composities (problemisten) van belang.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt extra eisen aan het vastleggen van
de persoonsgegevens. In dit privacystatement geeft Toernooibase aan op welke wijze hieraan
invulling wordt gegeven.
De gegevens die Toernooibase verkrijgt worden conform de voorschriften van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming verwerkt.

1.1.

Doel

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die in de volgende paragraaf
beschreven zijn. Daarnaast worden er niet meer persoonsgegevens verzameld dan noodzakelijk is
voor de doeleinden van de gegevensverwerking.
Met dit privacystatement informeert Toernooibase over de manier waarop met persoonsgegevens
omgegaan wordt. Hiermee houdt Toernooibase rekening met alle rechten van gebruikers,
opgenomen spelers en opgenomen auteurs van composities.

Privacystatement

Artikel 1. Verwerking van persoonsgegevens
1.1 Doel
Het doel van Toernooibase is het vastleggen van toernooigegevens, ratinggegevens,
partijgegevens en composities in het damspel, zowel historisch als recent. Deze gegevens worden
vastgelegd in een database van toernooien, uitslagen, spelers, problemisten, partijen en
composities en getoond op Internet op http://toernooibase.kndb.nl.
1.2 Benodigd voor het doel
Voor het juist weergeven van categorieën in leeftijdsklassen en categorieën mannen/vrouwen
worden er naast namen van spelers ook geboortedatums en het geslacht in de database
vastgelegd.
Bij overlijden van een speler/problemist wordt indien bekend ook de overlijdensdatum van de
persoon vastgelegd.
Om de privacy van een speler/componist rondom geboortedatum te waarborgen wordt in display
vanuit de database alleen leeftijd of geboortejaar weergegeven.
Na overlijden wordt bij de speler/componist zowel geboortedatum als overlijdensdatum volledig
getoond.
1.3. Wat wordt vastgelegd
Toernooibase verzamelt diverse persoonsgegevens van gebruikers, spelers en auteurs van
composities (problemisten). Deze gegevens worden vastgelegd wanneer een persoon via e-mail
vraagt om een gebruikersnaam en wachtwoord en wanneer gebruikers spelers of auteurs van
composities in Toernooibase opvoeren.
Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk en redelijk zijn gelet op het doel
waarvoor de gegevens gebruikt worden:
a) het registreren van een gebruiker
b) het registreren van een speler
c) het registreren van een auteur van compositie
Ad a.
Bij het registreren van een gebruiker wordt van de gebruiker ook een e-mail adres gevraagd.
Dit wordt geregistreerd in de database. Het registreren van het e-mail adres is noodzakelijk om
in het geval van foutief gebruik van de applicatie in contact te treden met de gebruiker.
Wanneer de gebruiker eveneens geregistreerd is als speler/auteur in Toernooibase, wordt er
een koppeling gelegd met zijn spelersgegevens/auteurgegevens en krijgt hij/zij automatisch
rechten om deze (eigen) gegevens te wijzigen.
Van een gebruiker met extra rechten in Toernooibase (toernooibeheerder, clubbeheerder,
provinciaal beheerder, moderator), wordt in de beheermodule eveneens het e-mailadres
getoond. Daardoor kan een normale gebruiker in contact treden met deze beheerder over
bijvoorbeeld onjuiste gegevens of gebruik van de applicatie.
Ad b.
Bij het registreren van spelersgegevens worden in eerste instantie voorna(a)m(en), achternaam
en nationaliteit vastgelegd en eventueel clublidmaatschap.
Aanvullend kunnen geboortedatum en geslacht vastgelegd worden, dit om bij toernooien en bij
ratinggegevens categorieën weer te geven.
Daarnaast is het ook mogelijk om een foto in pasfotoformaat bij de persoonsgegevens vast te
leggen, die in spelersprofielen en bij toernooistanden wordt weergegeven.
Ad c.
Bij het registreren van een auteur van een compositie (problemist) worden dezelfde gegevens
als bij een speler vastgelegd. In veel gevallen is de auteur ook als speler bekend in
Toernooibase.

Artikel 2. Uitwisselen van persoonsgegevens
Toernooibase heeft afspraken met een aantal externe partijen over het uitwisselen van
gegevens. Deze partijen hebben hetzelfde doel als in paragraaf 1.1. omschreven. Hieronder een
opsomming van partijen waarmee persoonsgegevens worden uitgewisseld, met daarbij expliciet
omschreven wat het aanvullende doel is van de uitwisseling van persoongegevens.
Plus dat hier de downloadmogelijkheid van partijen wordt beschreven.
a) FMJD: Federation Mondial Jeu de Dames (Werelddambond)
Eén keer per kwartaal wordt aan de hand van de FMJD-ratingtabel een koppeltabel aan de
FMJD geleverd (koppeling FMJD-id – Toernooibase-id en voorna(a)m(en) en achternaam).
Doel daarvan is een koppeling van het Toernooibase-profiel van een speler aan de FMJDdatabase en omgekeerd (FMJD-rating van een speler). Uitwisseling van naamgegevens
heeft tot doel te komen tot een eenduidige spelling van de spelers om onduidelijkheid en
verwarring over persoonsgegevens met vrijwel exact dezelfde naam te voorkomen.
Daarnaast hebben gebruikers van Toernooibase met extra rechten (toernooibeheerders,
clubbeheerders, provinciale beheerders en moderators) de mogelijkheid om van toernooien
een zogenaamd officieel FMJD-toernooifile van een toernooi te creëren, waarbij namen,
geslacht en uitslagen via e-mail naar de FMJD verzonden worden. Dit ten behoeve van de
FMJD (rating)database. Dit gebeurt aan de hand van koppeling op het FMJD-id. Bij het
ontbreken van een FMJD-id dient de toernooibeheerder eveneens een (geregistreerde)
geboortedatum toe te voegen. Dit met hetzelfde doel als in de vorige alinea om verwarring
over persoonsgegevens met vrijwel exact dezelfde naam te voorkomen.
b) KNDB: Koninklijke Nederlandse Dambond
Eveneens éen keer per kwartaal worden met de KNDB gegevens betreffende toernooien
(uitslagen) en spelers uitgewisseld ten behoeve van het vaststellen van de (periodieke)
ratings van spelers in de KNDB-ratingdatabase. Dit gebeurt aan de hand van een koppeling
van het Toernooibase-id en KNDB-id/Mas-id en het doorgeven van voorna(a)m(en) en
achternaam. In voorkomende gevallen om onduidelijkheid en verwarring over
persoonsgegevens met vrijwel exact dezelfde naam te voorkomen, worden ook
geboortedatums uitgewisseld, waarbij de KNDB ledenadministratie wordt geraadpleegd.
c)

Turbodambase
Periodiek wordt met Turbodambase (een collegiale database) persoonsgegevens
uitgewisseld. Dit betreft voorna(a)m(en), achternaam en geboortejaar. Doel van de
uitwisseling is om eenduidigheid betreffende spelling en verwarring over persoongegevens
te voorkomen.

d) Uitwisseling PDN bestanden/.doc bestanden
Naast het uitwisselen van persoonsgegevens met organisaties, zit er in Toernooibase een
downloadmogelijkheid van PDN (Portable Draughts Notation)-bestanden.
Ingevoerde partijen worden daarbij in een voorgeschreven formaat (FMJD regels voor PDN)
aangeboden aan bezoekers. Naast notatie van de partij wordt daarbij de na(a)men van de
desbetreffende spelers en/of auteur(s) vastgelegd in deze bestanden.
Dezelfde gegevens worden ook via .doc bestanden ter download aangeboden.

Artikel 3. Beveiliging
Toernooibase heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onbevoegde
toegang. Deze maatregelen zijn afgestemd op de risico’s van de verwerking van
persoonsgegevens. Hierbij houden wij rekening met de stand van de techniek en de kosten voor
het implementeren van de maatregelen.

Artikel 4. Uw rechten
Gebruikers, spelers en auteurs hebben de volgende rechten.
•

•

•

•

•

•

Recht op inzage
Men heeft recht op inzage welke gegevens zijn geregistreerd. Een gebruiker, speler en/of
auteur dient een e-mail in te dienen, waarbij zijn/haar identiteit duidelijk valt vast te
stellen. Binnen veertien werkdagen ontvangt men een beslissing op het verzoek.
Overigens zijn veel gegevens (naam, voorna(a)m(en), uitslagen en deelnames aan
toernooien rechtstreeks te raadplegen in Toernooibase
Recht op correctie
Een gebruiker, speler en/of auteur heeft het recht om gegevens te corrigeren. Men heeft
het recht om gegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
Ook kan men gegevens corrigeren als ze niet relevant zijn voor het doel, of als ze in strijd
zijn met een wettelijk voorschrift. De gebruiker, speler en/of auteur stuurt een e-mail met
een verzoek tot correctie of verwijdering. We laten binnen veertien werkdagen weten of wij
de gewenste wijzigingen doorvoeren. Als wij het verzoek afwijzen, dan is hier een gegronde
reden voor.
Recht op verzet
De speler en/of auteur heeft het recht om zich te verzetten tegen het uitwisselen van zijn
gegevens met derde partijen. Dit recht wordt gehonoreerd indien men bijzondere
persoonlijke omstandigheden aanvoert. Binnen veertien werkdagen nemen wij een
beslissing op het verzoek.
Recht op vergetelheid
Conform de AVG zijn wij verplicht om persoonsgegevens te verwijderen indien: de
gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verwerkt; de
gebruiker, speler en/of auteur bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de
gegevens; de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of de verwijdering verplicht is op grond
van de wet.
Omdat toernooistanden en dergelijke afhankelijk zijn van alle ingevoerde uitslagen, worden
in deze gevallen de persoonsgegevens geanonimiseerd, wat in de praktijk betekent dat de
speler onder de naam Anoniem zonder verdere kenmerken in de database blijft
geregistreerd.
Partijen waarmee gegevens zijn uitgewisseld zullen door ons op de hoogte gesteld worden
van het verzoek van verwijdering en verzocht worden eveneens tot verwijdering over te
gaan.
Recht op dataminimalisatie
Er kan een beroep worden gedaan op het recht op beperking van de verwerking van
persoonsgegevens indien u de juistheid van de gegevens betwist.
Recht op dataportabiliteit
Gebruikers, spelers en/of auteurs hebben het recht om de persoonsgegevens te ontvangen,
die Toernooibase heeft geregistreerd.

Artikel 5. Overige bepalingen
•
•

Een aantal medewerkers van Toernooibase is geautoriseerd tot volledige inzage in de
database. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
Wij zijn verplicht datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden
ons aan die meldplicht. Daarnaast stellen wij u op de hoogte indien er een datalek
optreedt.

•
•
•

De gebruiker, speler en/of auteur heeft inzage tot het privacystatement bij het raadplegen
van onze website: http://toernooibase.kndb.nl.
Indien wij uw gegevens wijzigen of aanvullen, doen wij dit conform de wettelijke regels.
Deze regels kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Dit statement geldt voor alle, geheel of gedeeltelijke, geautomatiseerde verwerkingen van
persoonsgegevens.
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