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 Gecombineerde Zwemvereniging Winschoten GZVW 

Privacybeleid 
 
Sinds 1959 is het mogelijk om bij GZVW de zwemsport te beoefenen. Als vereniging vinden wij uw 
privacy van belang en wij gaan dan ook zorgvuldig om met de door u aan ons verstrekte gegevens. 
Ons privacybeleid is van toepassing op de activiteiten die door GZVW worden georganiseerd. 
 

1. Inventarisatie:  

a. Persoonsgegevens: 

- Van onze leden bewaren we de volgende gegevens: 

naam, adres, postcode, woonplaats, contactgegevens (telefoonnummer & e-

mailadres), geslacht, geboortedatum, overlijdensdatum, foto en het 

bankrekeningnummer. 

- In voorkomende gevallen kunnen gegevens worden doorgegeven over de 

gezondheid van een lid voor vrijstellingen in het functioneren tijdens 

wedstrijden. Dit gebeurt alleen op verzoek van het betrokken lid en de gegevens 

worden enkel aan de hiervoor voorgeschreven personen verstrekt. 

- Van de sponsoren en leveranciers bewaren we de volgende gegevens: naam, 

adres, postcode, woonplaats, contactgegevens (telefoonnummer & e-mailadres), 

geslacht, geboortedatum en bankrekeningnummer. 

- Van ontvangers van de nieuwsbrieven bewaren we de volgende gegevens: 

naam, e-mailadres en geboortedatum. 

- Van bestuursleden, coaches en trainers wordt een Verklaring Omtrent het 

Gedrag in het archief bewaard. 

b. Verwerkingen, persoonsgegevens, doel, overeenkomst, bewaartermijn: 

i. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de administratie, 

contributieheffing, informatieverstrekking, het beoefenen van wedstrijdsport 

en uitnodigingen voor bijeenkomsten en activiteiten verbonden aan GZVW. 

ii. Voor minderjarige leden worden de gegevens op dezelfde wijze bewaard. 

iii. GZVW kent een actief ledenarchief en een oud-ledenarchief.  

In het actieve archief staan de op dat moment ingeschreven leden 

geregistreerd. Dit archief staat ter beschikking van het bestuur en wordt 

beheerd door het secretariaat. Het oud-ledenarchief wordt beheerd door het 

secretariaat.  

iv. De administratieve gegevens worden gedurende de wettelijke termijn 

bewaard. (maximaal zeven jaar).  

Het actieve ledenbestand wordt up-to-date gehouden. Bij beëindiging van het 

lidmaatschap worden de gegevens overgezet naar het oud-ledenarchief. 

 

2. Privacybeleid: 

a. GZVW verklaart de ons ter beschikking staande persoonlijke gegevens alleen 

te gebruiken voor zaken die verbonden zijn aan activiteiten van GZVW.  

b. De website van GZVW houdt geen persoonsgegevens van bezoekers en leden 

bij. Op de website worden alleen de namen van de bestuurs- en 

commissieleden en hun e-mailadres vermeld. 
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3. Verwerkersovereenkomsten met leveranciers: 

a. GZVW geeft geen persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  

b. De partijen waarmee op basis van noodzaak gegevens worden gedeeld zijn de 

KNZB en KNBRD (via het systeem Sportlink). 

c. De toegang tot de administratie en Sportlink is met wachtwoorden beveiligd. 

 

4. Geheimhoudingsverklaringen worden getekend door: 

a. Bestuursleden.  

b. Beheerders van de website. 

c. Enig ander die gebruikmaakt van of toegang heeft tot persoonsgegevens. 

De verklaringen worden beheerd door het secretariaat en maximaal twee jaar na 

het beëindigen van het lidmaatschap vernietigd. 

5. Overeenkomsten:  

a. Lidmaatschapsovereenkomsten: 

Bestuursleden hebben toegang tot de gegevens die GZVW registreert van de 

leden. Het beheer berust bij de penningmeester en het secretariaat. 

b. Alle leden wordt de toestemmingsverklaring voorgelegd met het verzoek deze 

te tekenen. 

c. Minderjarigen: 

Door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger wordt hiervoor 

toestemming gegeven op het aanmeldingsformulier. 

 

6. Datalekken rapportages: 

Mocht er sprake zijn van een datalek dan wordt dit in het bestuur besproken en 

zullen de betreffende personen worden geïnformeerd alsmede de Autoriteit 

Persoonsgegevens bij een risicovolle situatie. 

 

7. AVG-gerelateerde procedures:  

a. Back-up: Zowel het secretariaat als de penningmeester houden te allen tijde 

een up-to-date back-up bij die los van de computer en de systemen bewaard 

wordt. 

b. Verwijderen van data conform de wettelijke termijn voor de boekhouding en 

de verplaatsing naar het oud-ledenarchief. 

c. Sleutelbeleid: conform afspraken met de gemeente m.b.t. de toegang tot het 

zwembad. 

 

8. Voor mei 2018 werd nog geen toestemming gevraagd voor gegevensgebruik als 

bedoeld in onze toestemmingsverklaring. Wel was er de mogelijkheid voor leden 

om aan te geven welke publicaties in het hetzelfde kader zij verwijderd wilden 

zien. Voor publicaties van voor de inwerkingtreding van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming blijven de oude afspraken gelden. 

 

9. De gegeven toestemmingsverklaring kan op elk moment schriftelijk worden 

ingetrokken. 


