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Privacyverklaring 

  
De Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht & Vlugheid (hierna “K&V”) hecht veel waarde 
aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil K&V informatie geven 
over hoe K&V omgaat met uw persoonsgegevens. 
 

Regels. Wat doet K&V om uw privacy te beschermen? 
K&V doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw 
persoonsgegevens. K&V houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
Dit houdt het volgende in: 

• K&V beheert uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. In deze privacyverklaring staat beschreven om welke doelen en welke 
persoonsgegevens het gaat. 

• De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot dié gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor de in deze Privacyverklaring  beschreven doelen (zie hierna); 

• K&V heeft technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw 
persoonsgegevens te waarborgen; (wachtwoorden, beperkt aantal bevoegde gebruikers) 

• K&V geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

 

Doelen. Waarvoor verzamelt en gebruikt K&V persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens worden door K&V gebruikt: 

• voor het vaststellen en innen van de contributie  (ledenadministratie) 
(inclusief de aan de KNGU af te dragen contributie1) 

• voor het versturen of bezorgen van het cluborgaan (ledenadministratie) 

• voor het inschrijven van deelname aan wedstrijden (ledenadministratie, wedstrijdsecretaris) 

• voor deelname aan activiteiten (bestand activiteitencommissie) 

• voor oproepen van vrijwilligers  (bestand AC, bestand PR) 

• voor de betaling van onkostenvergoedingen (bestand leiding) 
 

  

                                                           
1Lidmaatschap van K&V impliceert automatisch het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek 
Unie. 
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Persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens wil K&V van de leden hebben? 
Voor de hiervoor genoemde doelstellingen vraagt K&V de volgende persoonsgegevens van de leden: 

 voornaam 

 tussenvoegsel, achternaam 

 geboortedatum 

 geslacht1 

 adres 

 e-mailadres  

 telefoonnummer 

 bankrekeningnummer 
 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die men aan K&V geeft, kan K&V aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Voorbeelden: een deelnemerslijst voor 
de organisator van een wedstrijd (vaak de KNGU), een lijst deelnemers van een “Hemelvaartskamp”  
aan de accommodatie waar de groep verblijft. 
In noodzakelijk gevallen2 zal K&V  nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen zonder 
daarmee eerst een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” te hebben afgesloten.  
Verder zal K&V de door de leden verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, 
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (Bijvoorbeeld op last van de politie). 
Overigens kan K&V wél persoonsgegevens delen met derden als betrokkene(n) hier schriftelijk 
toestemming voor geeft/geven. 
 

Minderjarigen 
K&V verwerkt persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen als 
daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven c.q. deze gegevens worden aangeleverd door de ouder, 
verzorger of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige. 
 

Bewaartermijn 
K&V bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 

Beveiliging 
K&V heeft een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
te beschermen tegen onbevoegde inzage en/of gebruik. 

• Alle personen die namens K&V bevoegd zijn persoonsgegevens in te zien en/of te bewerken, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• Het ledenadministratieprogramma Digimembers is beveiligd met een gebruikersnaam en een 
wachtwoord dat slechts bekend is aan de ledenadministrateur en twee bestuursleden. 

• Een gedeelte van het bestand van leidinggevenden bestaat uit persoonsgegevens; dit gedeelte is 
slechts beschikbaar voor de beheerder van het bestand en een bestuurslid (penningmeester).3 

                                                           
1 K&V is gebonden aan het gebruik van het ledenadministratie-programma van de KNGU. Dit programma 
(“Digimembers”) kent alleen “heren” en “mevrouwen”. Mogelijk dat de KNGU op korte termijn het programma 
op dit punt zal aanpassen. 
2 Tot nu toe niet voorgekomen. 
3 Een ander gedeelte van dit bestand bestaat uit gegevens over type les, locatie en lesuren. Dit gedeelte is voor 
alle betrokkenen – met name de leidinggevenden zelf- in te zien. 
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Rechten 
Leden van K&V hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens. 
Tevens kan men bezwaar maken tegen verwerking van de eigen persoonsgegevens. Ook 
hebben leden het recht de door hen verstrekte gegevens aan hen over te dragen of direct 
aan een andere door hen gewenste partij. Hiertoe gaat K&V overigens slechts over indien de 
identiteit van de verzoeker is geverifieerd. 
 

Klachten 
Klachten over de verwerking van de eigen persoonsgegevens kunnen worden gedeponeerd 
bij het bestuur van K&V (secretariaat@krachtenvlugheid.nl) of bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) 
 
 
mei 2018 
J. de Boer, secretaris 
 
Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 23 mei 2018 
1ste aanpassing 24 juni 2018 
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