Privacyverklaring ZZ&PC De Devel
De Zwijndrechtse Zwem en Poloclub “De Devel” respecteert de privacy van alle personen, van wie zij
persoonsgegevens verwerkt. De persoonlijke informatie die u ons verschaft zal vertrouwelijk en in
overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving worden behandeld.
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons:
ZZ&PC De Devel
Prins Mauritsstraat 102
3331 XW Zwijndrecht
Tel: 06-42562041
E-mail: bestuur@dedevel.nl
Wat doen wij met uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:








Ledenadministratie
Contributieheffing
Training en deelname aan wedstijden en competities
Informatieverstrekking
Uitnodigingen voor bijeenkomsten en activiteiten
Uitvoeren van overeenkomsten met u
Archivering en onderzoek (statistieken)

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij o.a. de volgende persoonsgegevens van u:










Naam/Voornaam/Tussenvoegsel
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Contactgegevens (telefoon en e-mail)
Zwemniveau en groepsindelingen alsmede gezwommen tijden en scores tijdens wedstrijden
Pasfoto (bij deelname aan wedstrijden/competitie)
Bankgegevens (voor betaling contributie)
Verklaring omtrent gedrag (voor trainers/coaches)

Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien u:






ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend
dit noodzakelijk is voor (de voorbereiding op) de uitvoering van een overeenkomst
ter vrijwaring van een vitaal belang van u
om te voldoen aan onze wettelijke verplichting
voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ZZ&PC De Devel, of van een derde
aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en
vrijheden prevaleren.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om deze doelen te realiseren. Bij
opzegging van het lidmaatschap verwijderen uw gegevens 2 jaar na opzegging. Voor zover er
wettelijke bewaartermijnen gelden, voldoen wij hier aan.

Zijn uw gegevens bij ons veilig?
ZZ&PC De Devel neemt uw privacy serieus en doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Om
onbevoegde toegang tot of bekendmaking aan onbevoegden van uw gegevens te voorkomen, de
juistheid van gegevens te behouden en het zorgvuldige gebruik van gegevens zeker te stellen,
hebben wij passende maatregelen getroffen om de informatie die wij verzamelen te beschermen en
te beveiligen.
Worden uw gegevens doorgegeven?
ZZ&PC De Devel kan uw persoonsgegevens uitwisselen met andere organisaties, als dit noodzakelijk
is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, waaronder de KNZB, de gemeente
Zwijndrecht (ter verkrijging van subsidie), Sportlink (digitaal pakket ten behoeve van administratie
KNZB) en de Rabobank (ten behoeve van verwerking contributiebetalingen).
ZZ&PC De Devel schakelt derden in bij de uitvoering van haar activiteiten, zoals onder meer
dienstverleners op het gebied van websitebeheer, hosting, automatisering, softwarelevering,
marketing, sociale media, financiële -, administratieve - of fiscale ondersteuning, verzekeringen en
facilitaire diensten.
Ook kunnen wij uw gegevens met derden delen, als wij hiertoe verplicht zijn op grond van de voor
ons toepasselijke wet- en regelgeving.
Voor zover deze derden onder onze verantwoordelijkheid uw gegevens verwerken, zien wij erop toe
dat de verwerking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en sluiten
wij verwerkersovereenkomsten met hen. Omdat wij derden inschakelen voor onze verwerking, die
de persoonsgegevens mogelijk buiten de EU verwerken (bijvoorbeeld, doordat de gebruikte servers
zich buiten de EU bevinden), dragen wij er in een voorkomend geval zorg voor dat de ingeschakelde
verwerkers een gelijkwaardig niveau van privacybescherming waarborgen.
Wat doen wij met gegevens van minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger. Aanmelden als lid van een minderjarige dient in alle gevallen onder de
verantwoording van de wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.
Verwerken wij gezondheidsgegevens?
Wij verwerken alleen gegevens over de gezondheid van personen als daarvoor toestemming is
gegeven door het meerderjarige lid of, in geval van minderjarigen, door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger. De gegevens over de gezondheid worden niet aan derde partijen
verstrekt. Deze gegevens dienen als extra aandachtspunt voor trainer en/of lesgever, worden extra
beveiligd opgeslagen en zo snel mogelijk na het opzeggen van het lidmaatschap verwijderd.
Hoe gaan wij om met beeldmateriaal van personen?
Tijdens de activiteiten van ZZ&PC De Devel kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden,
waarop personen herkenbaar in beeld zijn gebracht. Bij wedstrijdzwemmen of waterpolo kunnen
filmopnames gemaakt worden met als doel zwem- en/of polotechniek te verbeteren. Deelname aan
deze activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan ons om deze beelden in het kader van ons
activiteiten te gebruiken en te publiceren.

Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruiken en/of publiceren van foto’s en/of videobeelden
waarop u of uw kind te zien bent, dan kunt u dat kenbaar maken aan het bestuur.
Voor deelname aan officiële wedstrijden en competities is het verstrekken van een pasfoto voor
identificatiedoeleinden vereist. De pasfoto zal alleen ten behoeve van de bij de wedstrijden en
competities betrokken officials, alsmede voor publicatie van de wedstrijd- en competitiegegevens in
Sportlink worden gebruikt.
Wat zijn uw rechten?
Als u aan ons vrijwillig uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor een bepaald doel, heeft u altijd het
recht uw toestemming voor het verwerken van deze gegevens in te trekken. Wij erkennen voorts alle
rechten, die u heeft op grond van artikel 13 tot en met 22 van de AVG. Indien u, ondanks alle
zorgvuldigheid die wij betrachten, meent dat wij niet conform de wet handelen of hebben
gehandeld, stellen wij het op prijs als u deze klacht eerst aan ons kenbaar maakt. Wij zullen dan zo
spoedig mogelijk in contact met u treden om de klacht te bespreken en de bezwaren zoveel als
mogelijk weg te nemen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoonnummer 0900 - 2001201.
Hoe houden wij u op de hoogte van wijzigingen?
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen
zullen op onze website (www.dedevel.nl) worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze
verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

