Binnen onze vereniging worden persoonsgegevens van leden geregistreerd. In deze privacyverklaring
geven we aan hoe we met deze gegevens om gaan.
Welke gegevens gebruiken we
Voor onze ledenadministratie, gebruiken we de gegevens die u zelf aan ons doorgeeft. Dit zijn
Naam, adres, woonplaats en andere contactgegevens, geboortedatum, geslacht, zwemdiploma,
bankrekeningnummer, de tak van sport, trainingstijden en van trainers en juryleden de kwalificaties.
Om activiteiten (zoals trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten) te kunnen organiseren
verwerken wij bovendien uw lidmaatschapsnummer en bondsnummer, startnummers, trainingstijden,
categorie waarin u zwemt, en (eerder) behaalde prestaties (zoals uitslagen en diplomasessies).
Om de leden op de hoogte te houden, versturen wij nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven bevatten alleen
informatie over onze vereniging en de activiteiten die plaatsvinden.
Om te zorgen voor een veilige en kwalitatief goede begeleiding van de zwemmers maken we een
opleidingsplan, vragen we een VOG verklaring van onze vrijwilligers en verplichten we het kader om
een kadertest te doen. We houden hiervoor overzichten bij. Deze overzichten bevatten alleen
informatie hierover en de naam van betrokkene.
Tijdens trainingen en uitvoeringen worden soms filmbeelden gemaakt. Dit doen wij om de prestatie te
evalueren, zodat wij meer gericht aanwijzingen kunnen geven en uw prestaties kunnen verbeteren.
Tijdens onze activiteiten maken we bovendien sfeerbeelden. Als bezoeker en deelnemer van de
wedstrijden kunt u redelijkerwijs verwachten dat er algemene foto’s worden gemaakt die de sfeer
weergeven en die worden gebruikt om onze club te promoten en bekendheid te geven aan de
behaalde prestaties.
Van geïnteresseerden gebruiken we de opgegeven contactgegevens om antwoord te kunnen geven
op de gestelde vragen en van onze sponsoren gebruiken we naam en contactgegevens van de
contactpersonen zodat we contact met ze kunnen opnemen.
(Social) Media en de website
Op (Social) Media en onze website verstrekken wij informatie over onze activiteiten. Ook daarbij
verwerken wij persoonsgegevens, zoals foto’s en uitslagen. Dit doen wij om onze club te promoten en
om geïnteresseerden te informeren over onze activiteiten. Sommige informatie plaatsen wij vanwege
de nieuwswaarde. We plaatsen pas informatie na een zorgvuldige belangenafweging. Wilt u dat we
informatie van u verwijderen, neem dan contact op met info@zpcnederweert.nl
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en
door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Op onze website
gebruiken we cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor
makkelijker worden in gebruik.
Om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd is, hebben wij de maatregelen getroffen die de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons vraagt, daarom:








wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
verwerken wij uw gegevens versleuteld en anoniem;
anonimiseren wij het IP-adres door het laatste octet te markeren;
hebben wij ‘gegevens delen met Google’ uitgezet;
verzamelen wij geen gegevens voor advertentiefuncties;
maken wij geen gebruik van andere Google-diensten, zoals DoubleClick en Adwords, in
combinatie met analytische cookies;
verwijderen wij analytische cookies na een periode van 26 maanden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Als u lid wordt van onze vereniging wordt u automatisch ook lid van de KNZB. De gegevens die nodig
zijn voor de ledenadministratie en het organiseren van wedstrijd worden gedeeld met de KNZB. We
maken daarbij gebruik van applicaties die de KNZB ter beschikking stelt. Dit zijn Sportlink, Splash
MEET-manager en TEAM-manager. U kunt in het privacy statement van de KNZB zien hoe zij met
uw gegevens omgaan: https://www.knzb.nl/privacystatement
De leveranciers van Sportlink, Splash MEET-manager en TEAM-manager en de leverancier van onze
website hebben (vanwege hun diensten) ook toegang tot uw gegevens. Met hen hebben we afspraken
gemaakt om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.
Verder delen wij uw gegevens niet met anderen.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zpcnederweert.nl. In januari van het jaar
nadat uw lidmaatschap is beëindigd, worden u persoonsgegevens uit onze ledenadministratie
verwijderd.
Minderjarigen
Bij onze vereniging zwemmen minderjarigen. Hun persoonsgegevens verwerken wij alleen met
toestemming van de ouders. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan
16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens worden verzameld zonder uw toestemming.
Beveiliging persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen
genomen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijzigingen tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Neem dan
contact met ons op. Stuur een mail naar info@zpcnederweert.nl.
Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van
toepassing op de website ZPC-Nederweert.nl. Andere websites (zoals facebook) kunnen hun eigen
privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de
betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Wijziging van het privacy beleid
Wij passen ons privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal
steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook
aan deze verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u
per e-mail en via de websites te informeren.
Contactgegevens
Heeft u vragen, opmerkingen, een verzoek of een klacht? Neem dan contact op met
info@zpcnederweert.nl
U kunt bovendien een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

