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Privacyverklaring  
 

Dit is de privacyverklaring van Zwemvereniging Vaassen (ZVV) gevestigd te Vaassen, ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40101751, hierna te noemen: `de 

Vereniging`.  

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig 

wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet 

hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.  

De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij: 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperken 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 buiten de uitvoering van de overeenkomst of opdracht. 

• 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. 
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In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel ZVV welke 

persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang ZVV deze bewaren en wie deze persoonsgegevens 

eventueel van ZVV ontvangen.  

 

Doel  Welke 

persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn  Ontvanger 

 

Leden administratie/ 

het uitvoeren van de 

lidmaatschapsovereen

komst 

• NAW-gegevens 

• Geboortedatum 

• Contactgegevens 

• Bankgegevens 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de 

overeenkomst en tot 

2 jaar daarna, 

vervolgens alleen in 

de financiële 

administratie voor 7 

jaar. 

• Verwerker binnen 

de Vereniging 

• KNZB (Sportlink) 

Het verstrekken en 

administreren van 

sponsorkleding 

• NAW-gegevens 

• Contactgegevens 

• (Kleding)maat  

 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de 

overeenkomst en 

daarna alleen in de 

financiële 

administratie voor 7 

jaar. 

• Verwerker binnen 

de Vereniging 

Versturen digitale 

berichten binnen de 

Vereniging 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mailadres 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst 

Gedurende de 

overeenkomst 

• Verwerkers 

binnen de 

Vereniging 

Plaatsen van artikelen 

op ZVV website en 

Facebookpagina, 

online nieuws bulletins 

en kranten 

• Voornaam 

• Achternaam 

Uitvoering van de 

overeenkomst 

Gedurende de 

overeenkomst 

• Verwerkers 

binnen de 

Vereniging 

Gebruik beeldmateriaal 

op ZVV website en 

Facebookpagina, 

online nieuws bulletins 

en kranten 

• Beeldmateriaal Uitvoering van de 

overeenkomst, 

bezwaar mogelijk 

Zolang er geen 

bezwaar is gemaakt 

• Verwerkers 

binnen de 

Vereniging 

Zaken doen met 

leveranciers en klanten 

• NAW-gegevens 

• Contactgegevens 

(zakelijk) 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst 

financiële 

administratie voor 7 

jaar. 

• Verwerker binnen 

de Vereniging 

• Sponsoren  

 

Ter benadering na 

beëindiging 

lidmaatschap. 

Bijvoorbeeld voor een 

reünie of bijzondere 

gebeurtenis.  

• NAW-gegevens 

• Contactgegevens  

Uitvoering van de 

overeenkomst, 

bezwaar mogelijk 

Zolang er geen 

bezwaar is gemaakt 

• Verwerker binnen 

de Vereniging 

 

Grondslag uitvoering van de overeenkomst 

Dit houdt in dat persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap en het “draaiende houden” 

van de Vereniging. In situaties waar bezwaar mogelijk is, kan bezwaar worden aangetekend door een 

email naar secretaris@zvv-vaassen.nl te sturen.  

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de 

Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel 

in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin 

persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 
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Gebruik beeldmateriaal 

Het is mogelijk bezwaar aan te tekenen op het gebruik van beeldmateriaal. In dat geval zal de 

Vereniging haar uiterste best doen om te voorkomen dat er beeldmateriaal van een betreffend lid op 

de ZVV website, Facebookpagina, online nieuws bulletins en kranten wordt geplaatst. Er ligt echter ook 

een verantwoordelijkheid bij het lid zelf; hij of zij dient bv. fotosessies te vermijden om het risico van 

plaatsing zoveel mogelijk te voorkomen. Hebt u zich vóór 20-02-2019 ingeschreven bij de Vereniging  

en hebt u bezwaar, meldt dit dan vóór 01-04-2019 door een email naar secretaris@zvv-vaassen.nl te 

sturen.  

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging 

op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te 

verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een 

dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de 

Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van 

de Vereniging hebben ontvangen. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 

noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 

afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

 

Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw 

ouder of voogd te overleggen. 

 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing 
op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De 
Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 
privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
 

Wijziging van het privacybeleid 
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 
websites zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. De 
Vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke 
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 
 

Vragen 

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring, de verwerking van uw persoonsgegevens of de 

Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u 

contact opnemen met Gerwin van Niersen via voorzitter@zvv-vaassen.nl. 
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