Privacy Statement
S.K.V. Vakgericht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy
statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. S.K.V. Vakgericht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als S.K.V. Vakgericht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door S.K.V. Vakgericht verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
-

Ledenadministratie bijhouden;
Contributieheffing;
Incasseren bijdrages aan evenementen;
Informatieverstrekking;
Uitnodigingen voor evenementen;
Inschrijven van leden bij de Student Union;
Inschrijven van leden bij het KNKV.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

Het lidmaatschapsformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.K.V. Vakgericht de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Voorletters;
Adres (straat en huisnummer);
Postcode;
Woonplaats;
Telefoonnummer(s);
E-mailadres;
Geboortedatum;
Inschrijfdatum;
Bondsnummer;
Soort lidmaatschap;
Studentnummer;
Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door S.K.V. Vakgericht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de periode dat men lid is tot maximaal 2 jaar nadat het lidmaatschap is opgezegd
en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
In het archief zullen de volgende persoonsgegevens bewaard blijven na deze termijn om
contact op te nemen ten tijde van een lustrum indien men hiervoor geen bezwaar aantekent:
o Voornaam;
o Tussenvoegsel;
o Achternaam;
o Voorletters;
o Telefoonnummer(s);
o E-mailadres;
o Inschrijfdatum;
o Uitschrijfdatum.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs
Persoonsgegevens van donateurs worden door S.K.V. Vakgericht verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
-

Incasseren donatie;
Informatieverstrekking;
Uitnodigingen voor evenementen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

Het donateurschapsformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.K.V. Vakgericht de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Voorletters;
Adres (straat en huisnummer);
Postcode;
Woonplaats;
Telefoonnummer(s);
E-mailadres;
Soort donateurschap;
Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door S.K.V. Vakgericht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de periode dat men donateur is tot maximaal 2 jaar nadat het donateurschap is
opgezegd en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van trainers
Persoonsgegevens van trainers worden door S.K.V. Vakgericht verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
-

Informatieverstrekking;
Uitnodigingen voor evenementen;
Inschrijven bij het KNKV.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

Bij een vrijwillige trainer:
o Het vrijwilligerscontract.
Bij een trainer in dienst van het sportcentrum UT:
o De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.K.V. Vakgericht de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Voorletters;
Adres (straat en huisnummer);
Postcode;
Woonplaats;
Telefoonnummer(s);
E-mailadres;
Bondsnummer;
Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door S.K.V. Vakgericht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de periode dat men trainer is tot maximaal 2 jaar nadat het trainerschap is
beëindigd en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
In het archief zullen de volgende persoonsgegevens bewaard blijven na deze termijn om
contact op te nemen ten tijde van een lustrum indien men hiervoor geen bezwaar aantekent:
o Voornaam;
o Tussenvoegsel;
o Achternaam;
o Voorletters;
o Telefoonnummer;
o E-mailadres;
o Periode trainerschap.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuurders
Persoonsgegevens van bestuurders worden door S.K.V. Vakgericht verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
-

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

Inschrijfformulier bestuurders.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.K.V. Vakgericht de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
-

Kopie van het identiteitsbewijs.

Uw persoonsgegevens worden door S.K.V. Vakgericht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de periode dat men bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat als
bestuurder.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers van evenementen
Persoonsgegevens van deelnemers van evenementen worden door S.K.V. Vakgericht verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
-

Informatieverstrekking;
Uitnodigingen voor evenementen;
Incasseren van kosten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

Opgave voor het evenement

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.K.V. Vakgericht de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Voorletters;
Telefoonnummer(s);
E-mailadres;
Dieetgegevens;
Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door S.K.V. Vakgericht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende het evenement tot maximaal 1 jaar na het evenement en daarna alleen in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Dieetgegevens zullen maximaal 1 week na het evenement worden verwijderd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-

Het inschrijven van leden in Sportlinked bij het KNKV;
Het inschrijven van leden in DMS bij de Student Union.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw 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 persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

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.

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

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
-

Indien nodig zullen de persoonsgegevens geanonimiseerd worden;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
Bestuurders en commissies zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens;
Commissies krijgen enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt nodig zijn voor het
uitvoeren van de commissietaken;
Het tijdig uitvoeren van beveiligingsupdates op zowel de website als de systemen waarop de
persoonsgegevens verwerkt worden;
Regelmatig veranderen van wachtwoorden.

Berichten
S.K.V. Vakgericht kan en mag haar leden, donateurs en trainers ongevraagd informatie omtrent
activiteiten en gebeurtenissen van de vereniging of van derden, alsmede andere relevante informatie
toesturen. Dit kan zowel per mail, post als in andere vormen van communicatie. Voor al deze
berichten geld dat deze verstuurd worden op basis van OPT-In. De OPT-In wordt gegeven door lid,
donateur of trainer te worden van S.K.V. Vakgericht.
S.K.V. Vakgericht kan en mag oud-leden en oud-trainers ongevraagd informatie omtrent activiteiten
van de vereniging toesturen. Dit kan zowel per mail, post als in andere vormen van communicatie.
Voor al deze berichten geld dat er een OPT-Out mogelijkheid bestaat. Deze mogelijkheid wordt actief
aangeboden door de verzender.

Datalekken
Ondanks dat S.K.V. Vakgericht zeer zorgvuldig met privacy gevoelige gegevens omgaat, kan het
onverhoopt voorkomen dat er een datalek plaatsvindt. S.K.V. Vakgericht zal een datalek te allen tijde
melden bij de bevoegde toezichthouder/autoriteit. Ook worden te allen tijde de betrokkenen
geïnformeerd over het datalek.

Foto’s
Tijdens de evenementen en activiteiten, geheel of gedeeltelijk georganiseerd door S.K.V. Vakgericht,
kunnen foto's en video-opnames gemaakt worden. Deze foto’s en video-opnames worden gefilterd
door de fotocommissie (Klikco) en gepubliceerd op de gesloten Flickr pagina van S.K.V. Vakgericht.
Deze foto’s en video-opnames kunnen daarnaast gepubliceerd worden op sociale media kanalen
en/of de website van S.K.V. Vakgericht. Ook kunnen de foto’s en video-opnames gebruikt worden in
het verenigingsblad (Vakblad). Voor publicatie in kranten of tijdschriften zal eerst expliciete
toestemming gevraagd worden. Het bovenstaande is geheel overeenkomstig van toepassing op
evenementen en activiteiten waaraan S.K.V. Vakgericht deelneemt.
Bij het publiceren wordt rekening gehouden met het redelijk belang, zoals beschreven wordt in
artikel 21 van de auteurswet.
Een verzoek tot verwijdering zal altijd gehonoreerd worden.
S.K.V. Vakgericht houdt zich alle rechten op de gemaakte foto’s en video-opnames voor.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens
S.K.V. Vakgericht
Postbus 217
7500 AE
Enschede
bestuur@vakgericht.nl

