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Definities 
 
Persoonsgegevens 
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder 
geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, 
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van 
gegevens; 
 
Bijzonder persoonsgegeven 
Een persoonsgegeven dat iets zegt over iemand zijn godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid 
of zijn gezondheid; 
 
Betrokkene 
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk 
vertegenwoordiger. In dit reglement gaat het om de leden; 
 
Wettelijk vertegenwoordiger 
Indien de betrokkene de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, wordt de betrokkene 
vertegenwoordigd door zijn wettelijk vertegenwoordiger. Meestal zal dit een ouder zijn maar het kan hier 
ook gaan om een voogd; 
 
Verantwoordelijke 
De verantwoordelijke stelt vast welke persoonsgegevens er verwerkt worden én wat het doel is van die 
verwerking. Wanneer er in dit reglement gesproken wordt over de Verantwoordelijke dan wordt daarmee 
het bevoegd gezag van “ZV de Gelenberg” bedoeld. 
 
Bewerker 
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks 
gezag te zijn onderworpen; 
 
Derde 
Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks 
gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken; 
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1 - Algemeen 
Wij, ZV de Gelenberg hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit beleid 
willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw 
persoonsgegevens. ZV de Gelenberg houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming valt.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 
respecteren. 

Als ZV de Gelenberg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op 
te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

2 – Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons 
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
- EHBO, Reanimatie, BHV 
- VOG (Van de trainers of begeleiders) 
- Sport specifieke diploma’s (Van de trainers of begeleiders) 

 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien 
daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 
Wij verwerken of verzamelen geen gegevens over uw activiteiten op onze website(s); 
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3 - Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- het bekend maken van informatie over de vereniging, via de email; 
- het bekendmaken van de resultaten van de van de wedstrijden op de eigen website; 
- het berekenen, vastleggen en innen van contributiegelden en bijdragen of vergoedingen voor 

startgelden of verenigingsactiviteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van 
vorderingen; 

- het onderhouden van contacten met de oud-leden;  
- de uitvoering of toepassing van een andere wet; 
- verzenden van onze nieuwsbrief; 
- u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten; 
- het afhandelen van uw betaling; 
- als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor controle van 

externe instituten; 
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de omschreven 
doelen van de verwerking. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is om die vastgestelde 
doelen te bereiken. 

4 – De (wettelijke)grondslag voor het Verwerken van persoonsgegevens 
Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen op de wettelijke grond van: 

- Toestemming: in het geval de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming 
heeft verleend 

- Overeenkomst: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een 
overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen 
naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een 
overeenkomst 

- Wettelijke verplichting: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke 
verplichting na te komen waaraan de Koninklijke Nederlandse Zwembond onderworpen is 

- Vitaal belang: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor iemands leven of gezondheid 
en de betrokkene niet om toestemming gevraagd kan worden. 

- Publiekrechtelijke taak: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling 
van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het 
bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt 

- Gerechtvaardigd belang: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om activiteiten dan wel 
dienstverlening te kunnen uitvoeren. 

 

5 - Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de in paragraaf 3 beschreven doeleinden.  

Wij maken gebruik van een derde partij voor: 
- Het verzorgen van de internetomgeving voor onze website; 
- Het verzorgen voor de hosting van onze email-accounts; 
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- Het verzorgen voor hosting van de software voor de ledenadministratie; 
- Het verzorgen voor hosting van de software voor de inschrijving van wedstrijden; 
- Het inschrijven van de bestuursleden in het register van de Kamer van Koophandel. 

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee we geen verwerkersovereenkomst 
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de 
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet 
aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat 
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen 
wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij 
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

6 – Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

7 - Bewaartermijn 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan 
wel op grond van de wet is vereist.  

8 - Beveiliging 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de 
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
op met het secretariaat.  

Wij zorgen dat onze leden of vrijwilligers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan 
zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.  

Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de 
tenuitvoerlegging. Daarbij houden wij rekening met de concrete risico’s die van toepassing kunnen zijn op de 
verwerkte persoonsgegevens. 

Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, en daarbij de beschikking krijgt over 
persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden, en voor wie niet reeds uit 
hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot 
geheimhouding van die persoonsgegevens daarvan. 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen 
genomen; 

- Alle personen die namens ZV de Gelenberg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 
aan geheimhouding daarvan; 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
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- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

9 – Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen 
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 
door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door 
ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om 
u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan 
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

10 - Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct 
contact met het privacy coördinator (secretaris) op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan 
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Wijziging van het privacy beleid 
Wij passen ons privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds 
de meest recente versie van ons privacy beleid worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan het privacy 
beleid regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail en via de 
website te informeren. 

Contactgegevens 
ZV de Gelenberg 

Burg. Dittersstraat 25 

6658BS  

Beneden-Leeuwen 

secretariszvdegelenberg@gmail.com 


