Zwemclub Losser
Bookholtlaan 17
7581 BB LOSSER
Website
KvK
Datum

http://www.zwemclublosser.nl
40073547
02-Mei-2018

Privacy Verklaring
Binnen onze vereniging worden persoonsgegevens van leden geregistreerd. Dit is noodzakelijk om tot een
juiste en volledige ledenadministratie te komen. In onze privacy verklaring geven wij aan hoe wij omgaan
met uw gegevens.
Welke gegevens verwerken wij
In principe verwerken wij de gegevens die U zelf aangeeft op het aanmeldingsformulier van de club. Bij
aanmelding bij de sportbond KNZB volgt daaruit een bondnummer en eventueel een startvergunning. Deze
gegevens delen wij weer met u door middel van een bevestiging van de inschrijving. Voor het spelen van
waterpolowedstrijden hebben wij een pasfoto nodig. Die wordt bij gelegenheid gemaakt en ingevoerd in de
database van de KNZB via Sportlink.
Gegevens worden gedeeld met de Sportbond KNZB. Zie daarvoor het privacy statement van de KNZB hoe zij
met gegevens omgaan: https://www.knzb.nl/privacystatement/
Waarom hebben we die gegevens nodig
Uw gegevens worden voor de volgende doelen geregistreerd:
- Om het lidmaatschap te effectueren.
- Voor de inschrijving van waterpolo en zwemwedstrijden.
- Voor het verzenden van ons digitale clubblad en eventuele nieuwsbrieven.
- Om contact met je op te nemen of te onderhouden.
Hoe lang bewaren we gegevens
Zwemclub Losser zal uw persoonsgegevens actief bewaren en beheren zolang U Lid bent van de vereniging
en tot 2 jaar daarna. Na twee jaar worden de gegevens verwijderd uit de ledenadministratie en overige
bestanden (lijsten bij de waterpolocommissie en zwemcommissie). Alleen in de financiële administratie
worden de gegevens (voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, email, bankgegevens en
betaalgegevens) 7 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd.
Delen met anderen
Zonder uw toestemming verstrekt ZCL uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor
de uitvoering van de overeenkomst die ZCL met u heeft, tenzij ZCL wettelijk verplicht is om uw
persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor andere vragen
over de gegevensverwerking, kunt U een verzoek sturen naar ledenadministratie@zwemclublosser.nl, wij
zullen dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. De database voor versturen van ons clubblad wordt
eenmalig gevuld met je email adres. Via een link onder aan de mailing kun je jezelf verwijderen uit het
bestand. Verder is via de app’s van Sportlink een privacy niveau in te stellen. Meer info is hierover te vinden
op de website van Sportlink via https://support.sportlink.nl/nl/support.
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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 ons via secretaris@zwemclublosser.nl.
In kaart brengen websitebezoek, Cookies
Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de
website van Zwemclub Losser. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan
om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die sites te raadplegen.
Media
Tijdens trainingen of wedstrijden kunnen er foto’s genomen worden voor en door de media. Dit zijn
bijvoorbeeld de lokale dag/weekbladen of onze website. Indien u niet op de foto wil komen laat dit dan op
voorhand even weten aan de trainer/aanvoerder of de fotograaf. Ook biedt onze website de mogelijkheid
om foto’s en films te plaatsen van leden tijdens verenigingsactiviteiten. Wanneer u dit als persoon dit niet
wenst kunt u altijd de foto laten verwijderen door dit te melden bij webmaster@zwemclublosser.nl.
Wijzigingen
Het kan voorkomen dat het in deze verklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden
je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.
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