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Introductie
Schaatstrainingsgroep ’t Zwanenwater verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant
informeren. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens.
Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u vertellen. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres of geboortedatum. Ook
als u onze website bezoekt, kunnen we van u persoonsgegevens verzamelen, zoals het IP-adres van uw computer. Het
verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens. Dat is een
begrip uit de wet. Schaatstrainingsgroep ‘t Zwanenwater houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de
wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest
u waarvoor we persoonsgegevens verwerken en welke gegevens dat kunnen zijn.
Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben
gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:
Leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers
Jeugdschaatsers en/of hun wettelijke vertegenwoordigers
Mensen die interesse tonen in onze vereniging
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of
hebben gehad.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen
ontvangen wij persoonsgegevens van uzelf, omdat u lid bent van onze vereniging of lid wilt worden. De wet spreekt dan van
gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we u
niet kunnen helpen als lid, als we geen gegevens van u hebben of mogen bewaren. Wij bewaren en gebruiken uw
persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) voor de ledenadministratie en aanvraag van abonnementen
b) voor opgave aan Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijdersbond (KNSB) en het Gewest Noord-Holland/Utrecht
van de KNSB
c) voor deelname aan wedstrijden en andere competitieverbanden
d) voor archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden.
Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor
archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.
Welke persoonsgegevens verwerken we?
De gegevens die wij hebben opgenomen in onze administratie omvatten:
algemene gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum
gegevens om u te kunnen identificeren, in dit geval een abonnementnummer en indien van toepassing een KNSB
licentienummer
specifieke gegevens, zoals schaatsprestaties
Website en cookies
De website stgzwanenwater.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een
website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt
informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend
bezoek. Dat is handig als je niet telkens opnieuw wilt inloggen.
Functionele cookies
We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig
omdat hiermee de website beter werkt.
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Analytische cookies
We gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie kunnen we onze
website verbeteren.
Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn
verwerkt. Alle personen die namens Schaatstrainingsgroep ’t Zwanenwater van persoonsgegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze bestuurs- en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.
Uitwisseling aan derden
Uw persoonsgegevens worden slechts buiten de vereniging gedeeld als dit past bij het doel waarvoor wij uw
persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld aan de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijdersbond (KNSB), het
Gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB of andere schaatsvereniging voor het organiseren van wedstrijden. Uw
persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.
Waar verwerken wij uw gegevens?
Uw gegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen worden persoonsgegevens
buiten de EU verwerkt. Ook zijn sommige van onze leveranciers gevestigd buiten de EU of verlenen deze diensten buiten de
EU. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens als de Europese
regelgeving. Gebruiken we derde partijen buiten de EU? En biedt het land waar deze partij zich bevindt volgens de
Europese Commissie onvoldoende bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan geven we alleen
persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen zijn, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde
contractuele afspraken of op basis van het ‘Privacy Shield’ (Verenigde Staten).
Wat zijn uw rechten?
Als het om uw persoonsgegevens gaat, heeft u een aantal rechten. Deze rechten worden hieronder toegelicht.
Recht op inzage
U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken.
Recht op rectificatie en aanvulling
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn.
Recht op vergetelheid
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet
langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, of omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en wij geen
andere geldige reden meer hebben voor de verwerking van uw gegevens.
Recht op beperking
U kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken tijdelijk te beperken. Dat betekent dat uw gegevens
tijdelijk niet gebruikt mogen worden.
Recht op dataportabiliteit
Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons hebt
verstrekt, over te dragen aan uzelf en een andere dienstverlener. Dat kan dan alleen als dat technisch mogelijk is.
Het recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als we uw persoonsgegevens gebruiken voor
andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een
wettelijke verplichting. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Waar kunt u terecht met een vraag of klacht of over verwerking van persoonsgegevens?
Heeft u een algemene vraag of klacht over verwerking van persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens:
Naam:
E-mail:

Joost Ligthart
stgzwanenwater@gmail.com

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van
de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen
van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens
(autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Over deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop we
persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 30 april 2020. De meest recente versie vindt u altijd op
stgzwanenwater.nl/privacy.
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