
        Privacyverklaring schaats- en skeelervereniging  

                                                de Hessenrijders. 

 
Privacy van leden en vrijwilligers staat hoog in het vaandel bij schaats- en skeelervereniging de 

Hessenrijders. (hierna vereniging) Alle wettelijk op dit gebied bepaalde regels zullen dan ook in acht 

worden genomen. Alle informatie met betrekking tot persoonsgegevens wordt zorgvuldig beheerd en 

bewaard in ons databasesysteem. Deze informatie zal uitsluitend gebruikt worden voor 

verenigingsdoeleinden. De door u aan ons verschafte gegevens blijven te allen tijde in het bestand 

van de vereniging en worden niet verschaft aan derden zonder uw  toestemming.  

 

Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd als:  

-deze gegevens onjuist blijken te zijn;  

-u als lid / vrijwilliger aangeeft dat uw gegevens verwijderd moeten worden;  

-de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;  

-de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.  

 

Wij houden in een excel bestand de gegevens van onze leden en vrijwilligers bij. Deze gegevens zijn 

ontleend aan het aanmeldingsformulier. Het betreft naam ,adres, telefoonnummer, e-mail adres, 

geboorte datum , soort lidmaatschap, datum aanmelding en eventueel een ondertekend 

machtigingsformulier met  een bankrekening nummer voor de automatische incasso van de 

contributie. 

Deze gegevens zijn voor interngebruik en zijn opgeslagen op de computer van de secretaris. Op deze 

computer staat beveiligingssoftware.  Alleen de bestuursleden kunnen over de ledenlijst beschikken. 

Zonder toestemming van een lid worden er geen gegevens aan derden verstrekt.  

 

Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt?  

De vereniging verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, 

telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer. Welke persoonsgegevens of combinatie van 

persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van het doel en/of de relatie met de vereniging. 

 

-Informatievoorziening via e-mail / post                                             e-mail adres / woonadres 

-Sturen van een nota door de penningmeester                                  e-mail adres / woonadres 

-Bellijn als de ijsbaan in Laag-Keppel open is.                                   telefoonnummer 

-Contact met een individueel  lid                                                        e-mail adres / tel.nummer 

-Aanvraag subsidie voor de jeugd bij de gemeente Bronckhorst       woonplaats en geboorte jaar 

-Verzekering via de KNSB actieve sporters                                       naam , adres, geb. datum 

-Verzekering vrijwilligers via gem Bronckhorst  (bij een voorval)       naam, adres, geb. datum    

-Deelnemerslijst activiteit tbv de trainers                                           naam 

 

Uw persoonsgegevens worden verzameld als u bijvoorbeeld (digitaal) een inschrijfformulier invult, een 

brief of e-mail stuurt, deelneemt aan activiteiten en/of trainingen van de vereniging. Ook als u 

persoonsgegevens bij onze vereniging of medewerkers/leden achterlaat, verstrekt u 

persoonsgegevens aan ons  

 

Minderjarigen  

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren bij de vereniging, dient u hiervoor uitdrukkelijk 
toestemming te hebben van uw ouder of voogd.  
 
 
 
 



Gebruik beeldmateriaal 
Wij kunnen foto’s en/of videobeelden van deelnemers / vrijwilligers / bezoekers aan activiteiten op de 
ijsbaan of bij andere activiteiten publiceren op de website, op facebook of in het clubblad, tenzij u 
daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent. 
 
Welke derde partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens?  
In het kader van de exploitatie van de vereniging, kan de vereniging persoonsgegevens aan derden 
ter beschikking stellen, bijvoorbeeld de  KNSB (alleen na toestemming) en trainers. De vereniging zal 
verder persoonsgegevens verstrekken aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en/of 
opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.  
  
Hoe beschermen wij uw informatie?  
Wij vinden het van belang uw persoonsgegevens veilig te bewaren. Daarom hebben we verschillende 
technische en organisatorische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik van uw 
persoonsgegevens te voorkomen. Zo maken wij ondermeer gebruik van beveiligde PC’s, beveiligde 
bestanden en ook fysieke bescherming van gebieden waar de informatie is opgeslagen.   
 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard ? 
De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden bewaard.  
 
Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht  
Wilt u inzage in alle over u verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u een verzoek daartoe indienen 
per e-mail naar: secretaris@hessenrijders.nl of per post naar de vereniging, Olmiuslaan 5, 6998 AH 
Laag-Keppel Wilt u uw persoonsgegevens laten corrigeren of verwijderen, bezwaar maken tegen een 
verwerking of gebruik maken van het recht op gegevensoverdracht, dan kunt u tevens gebruik maken 
van voornoemd (e-mail)adres. de vereniging zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. 
 
 
Vragen, opmerkingen of klachten  
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door de 
vereniging kunt u contact opnemen via bovengenoemde contactgegevens. Op grond van wet- en 
regelgeving heeft u tevens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende entiteit. 
 

 

Wijzigingen   

Op onze website: www.hessenrijders.nl zal steeds de meest recente versie van onze 

Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te 

raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail en via de website te 

informeren.  

 

 

Voor de gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens. Deze 

verklaring is opgesteld op 1 oktober 2018. 

mailto:secretaris@hessenrijders.nl

