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Privacystatement
Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gymnastiekvereniging Kracht &
Vriendschap (verder te noemen K&V) verwerkt van haar leden, sportleiders, donateurs en andere
geïnteresseerden. Indien je lid wordt van K&V en persoonsgegevens aan K&V verstrekt geef je
uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacystatement te gebruiken.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Bestuur K&V, per adres Volmachtenlaan 12, 9331 BL Norg
E-mail: info@kv-norg.nl
Telefoon: 0592-614485
2. Waarvoor verwerkt K&V persoonsgegevens?
Uw/je persoonsgegevens worden door K&V verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en lessen van K&V;
- groepsindelingen;
- het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- ledenadministratie;
- inning contributie;
- het doen van betalingen;
- belastingaangifte.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u/je vragen:
- voorna(a)m (en);
- tussenvoegsel;
- achternaam;
- geboortedatum jeugdleden;
- adres/pc
- woonplaats
- telefoonnummer
- e-mailadres;
- geslacht.
- betaalgegevens: IBAN en tenaamstelling rekening.
3. Verstrekking aan derden
De gegevens die u/je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving van K&V.
Wij geven nooit uw/je persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de
nodige afspraken om de beveiliging van uw/je persoonsgegevens te waarborgen
Verder zullen wij de door u/jou 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 uw/je
persoonsgegevens delen met derden indien hier schriftelijk toestemming voor is gegeven.
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Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
4. Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
5. Bewaartermijn
K&V bewaart uw/je persoonsgegevens in de actieve bestanden gedurende de duur van je
lidmaatschap c.q. zolang je een contract voor dienstverlening met K&V hebt, tot het moment dat aan
alle betalingsverplichtingen is voldaan, en in ieder geval tot aan het einde van het betreffende
verenigingsjaar. Indien op grond van wettelijke bepalingen gegevens langer bewaard dienen te
worden (zoals op grond van belastingwetgeving) dan worden deze langere termijnen aangehouden.
Na verwijdering van de persoonsgegevens uit de actieve bestanden worden uitsluitend
contactgegeven in een archief bijgehouden (namen en adressen van oud-leden en oud-sportleiders)
ten behoeve van toekomstige activiteiten zoals reünies en jubilea. Op verzoek kunnen iemands
persoonsgegevens uit dit archief verwijderd worden. Foto’s en beeldmateriaal van activiteiten van
K&V worden langer bewaard en gebruikt.
6. Beveiliging
K&V heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw/je
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft K&V bijvoorbeeld de
volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens K&V van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
- K&V hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord op al haar systemen.
- K&V pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
- K&V maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
- K&V test en evalueert regelmatig haar maatregelen.
- De bestuursleden en sportleiders van K&V zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming
van persoonsgegevens.
7. Rechten omtrent je persoonsgegevens
U heeft/je hebt recht op inzage, correctie/rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die
K&V van u/jou heeft. Tevens kunt u/kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw/jouw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door K&V of door een van onze verwerkers. Ook heeft u/heb
je het recht de door u/jou verstrekte gegevens door K&V te laten overdragen aan u/jouzelf of direct
aan een andere partij indien gewenst. Ook kunt u uw/kun je je verleende toestemming intrekken.
Wij kunnen u/je vragen om u/je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.
8. Klachten
Mocht u/je een klacht hebben over de verwerking van uw/je persoonsgegevens, dan kunt u/kun je
hierover met K&V contact op nemen. U heeft/je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
9. Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. De wijzingen worden via de website www.kv-norg.nl
bekendgemaakt. K&V adviseert u/je om regelmatig het privacystatement te bekijken.
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Als u/je naar aanleiding van dit privacystatement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan
contact op met K&V (zie contactgegevens bij punt 1).

