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Inleiding privacyverklaring Schaatsvereniging Woudenberg 

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SVW verwerkt van haar leden,  

sponsoren, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien je lid wordt van SVW, ons sponsort of 

om een andere reden persoonsgegevens aan SVW verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om 

jouw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de 

privacyverklaring goed door te lezen. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan 

daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SVW houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

 Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel, waarvoor deze zijn 

verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;  

 Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens, welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging 

van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;  

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen/derden, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

 Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen 

wijzen en deze respecteren.  

 

Waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden  

 Lidmaatschap en abonnementen ijsbaan 

 KNSB  

 Proefles en training 

 Inschrijving door SVW georganiseerd evenement  

 Gegevens sponsoren 

 Vrijwilligers, bestuurs- en commissieleden  

 Mensen die interesse tonen in SVW voor bijv. lidmaatschap, sponsorschap, etc.  

 

Persoonsgegevens die worden verzameld  

 Voor- en achternaam  

 Bedrijfsnaam (alleen zakelijke sponsors)  

 (Post)Adres  

 E-mailadres  

 (Mobiele) telefoonnummer  

 Geslacht  

 Geboortedatum  

 Start- en einddatum lidmaatschap  

 Soort lidmaatschap/abonnement  

 Lidmaatschapsnummer  

 KNSB relatienummer  

 Gereden tijden bij wedstrijden en clubkampioenschappen  

 Diploma’s / cursussen (trainers/vrijwilligers)  
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Gebruik van persoonsgegevens voor  

 Effectueren lidmaatschap of sponsoring  

 Versturen van facturen  

 Verzenden mailingen van de vereniging en nieuwsbrieven  

 Contact opnemen/onderhouden  

 Toewijzen startplaats bij kampioenschappen  

 

E-mail berichtgeving  

SVW gebruikt naam en e-mailadres voor het sturen van de nieuwsbrieven met informatie over 

activiteiten en andere interessante informatie over SVW. Afmelding voor deze mailingen is te allen 

tijde mogelijk door een e-mail te sturen naar administratie@svwoudenberg.nl.  

 

Beeldmateriaal  

Bij trainingen, door de vereniging georganiseerde evenementen, door derden georganiseerde 

evenementen waar een groep leden deelneemt, wedstrijden en (officiële) toernooien en overige 

verenigingsactiviteiten kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de deelnemers.  

Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor het jaarverslag, nieuwsbrief of website.  

Foto’s, film en/of audio van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten van SVW publiceren wij 

soms op onze website.  

 

Rechten omtrent jouw gegevens  

Je kunt contact opnemen met SVW via administratie@svwoudenberg.nl voor:  

1. inzage, rectificatie of verwijdering van jouw gegevens  

2. de door jou verstrekte gegevens door de SVW te laten overdragen aan jou of in opdracht van 

jou direct aan een andere partij  

3. om jouw toestemming in te trekken voor het verwerken van jouw gegevens  

4. bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door SVW of 

door één van onze verwerkers.  

SVW kan vragen om legitimatie voordat gehoor wordt gegeven aan voornoemde verzoeken.  

 

Beveiliging van jouw gegevens  

 SVW gebruikt jouw gegevens enkel voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.  

 SVW treft adequate technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen.  

 Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt SVW gebruik van diensten van derden, 

zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers heeft SVW een verwerkersovereenkomst. Verder 

verstrekt SVW jouw gegevens niet aan derden tenzij dit wettelijk verplicht is.  

 

Minderjarigen  

Indien jij je als minderjarige wenst te registreren als lid, dien je hiertoe expliciete toestemming van 

ouder of voogd te overleggen.  

 

Derden aan wie wij gegevens verstrekken 

 KNSB, voor het bepalen van de afdracht van bondscontributie en verzekering  

 Baanvereniging Utrecht, voor het afgeven van een abonnement, toegangspas 

De Baanvereniging verstrekt de abonnementen en passen namens de Vechtsebanen Utrecht. 

 We verwerken de persoonsgegevens in het softwareprogramma van All United 
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Bewaartermijnen  

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of 

andere wetgeving die het bewaren verplicht.  

 

Wijzigingen privacyverklaring  

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Op de SVW-website staat de meest recente versie. 

Wij adviseren om regelmatig de privacyverklaring te bekijken. Je kunt deze privacyverklaring zelf 

opslaan (hier vindt je een pdf-versie) of raadplegen via www.svwoudenber.nl/privacy-statement. 

Bij belangrijke wijzigingen zal SVW er alles aan doen je per nieuwsbrief en/of via de website te 

informeren.  

 

Contact  

Indien je vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent deze privacyverklaring of de 

verwerking van jou persoonsgegevens door SVW, aarzel dan niet om contact op te nemen: 

administratie@svwoudenberg.nl. 

Deze SVW privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in november 2020.  
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