SPORTVERENIGING “NA ARBEID SPORT”
VERBREEPARK 25
2731 BR BENTHUIZEN
KvK Leiden: 40445804
NL 91 INGB 0006 4186 18

PRIVACY VERKLARING
Sportvereniging NAS verzorgt sport in Benthuizen voor jong en oud. Bij gebruik van
onze faciliteiten deelt u vaak uw persoonsgegevens. Wij vragen en verwerken alleen
die gegevens die nodig zijn tijdens uw lidmaatschap. In onderstaande verklaring
beschrijven wij waar u mee instemt bij inschrijven, welke gegevens we opslaan en
wat er met uw gegevens gebeurt.
De persoonsgegevens die wij als vereniging verwerken
 Lidmaatschapsnummer
 Sportonderdeel;
 Datum inschrijving;
 Voor- en achternaam;
 Geslacht;
 Geboortedatum;
 Postadres;
 Telefoonnummer;
 E-mailadres;
 Relatienummer KNGU (leden gymnastiek/turnen);
 Facturen;
 Aanwezigheid tijdens les (presentielijst).
Grondslag op basis waarvan wij uw gegevens verwerken
 Indelen bij het juiste sportonderdeel en verzenden van informatie
(sportonderdeel, geslacht, geboortedatum, datum inschrijving);
 Wedstrijdinformatie binnen uw sportonderdeel (e-mail, telefoon, post);
 Ouders kunnen bereiken in geval van calamiteit met hun kind tijdens de les
(telefoon);
 Verzenden van informatie over uw lidmaatschap (e-mail, telefoon, post);
 Verzenden van informatie m.b.t. de vereniging (e-mail, telefoon, post);
 Verzenden van algemene stukken van de vereniging, inclusief uitnodiging en
verslag van algemene ledenvergadering (e-mail, telefoon, post);
 Facturatie en herinneringen (e-mail, telefoon, post);
 Leden gymnastiek/turnen direct automatisch lid van de KNGU bond
(relatienummer KNGU) om bijvoorbeeld deel te nemen aan wedstrijden;
 Presentielijst voor absentie of calamiteiten.
Bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens
De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of
wettelijk verplicht, zoals:
 Ledenadministratie: tot 2 jaar na beëindiging lidmaatschap;
 Aanmeldformulieren voor bijv. een wedstrijd: tot max 3 maanden na afloop

wedstrijd;

 Presentielijsten: 2 jaar;
 Financiële administratie: 7 jaar.

Recht op inzage of correctie van uw persoonsgegevens
U heeft het recht uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te laten
verwijderen.

Op al onze documenten is de NAS privacyverklaring van toepassing. Deze vind u op onze website.
www.svnasbenthuizen.nl | www.facebook.com/nasbenthuizen/
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Beveiliging van uw persoonsgegevens
De vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Uw gegevens (of een deel daarvan) zijn alleen toegankelijk voor de bestuursleden en
de leiding/coördinator van de lesgroep. Zij hebben contractuele afspraken met de
vereniging.
 Bestuursleden: verwerker en inzage persoonsgegevens;
 Leiding/coördinator lesgroep: inzage in naam (presentielijst), geboortedatum

(plaatsing in juiste lesgroep) en telefoonnummer (in geval van calamiteit).

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik vragen wij u direct contact op te nemen via
bestuur@svnasbenthuizen.nl.
Delen van uw persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uitsluitend aan derden als dit nodig is, al dan niet in overleg met u,
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Denk voor de leden gymnastiek/turnen bijvoorbeeld aan de
KNGU en voor bestuursleden bijvoorbeeld aan de gemeente, KNGU en KvK.
Website
De website van s.v. NAS Benthuizen maakt gebruik van cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in
de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden
worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u hierover geïnformeerd en uw
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U heeft zelf de mogelijkheid cookies
in uw browser uit te schakelen of alle informatie die eerder is opgeslagen te
verwijderen.
Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens
opgeslagen worden (tot u ze zelf verwijdert): IP-adres, locatiegegevens, gegevens
over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type;
Sociale media
Regelmatig gebruikt het bestuur van de vereniging de website of facebookpagina
voor informatie, foto’s en of verslagen van evenementen of wedstrijden. Bij
inschrijving als lid van onze vereniging vragen wij u hiervoor toestemming. Mocht er
iets zijn of wilt u iets laten verwijderen, neemt u contact met ons op via
bestuur@svnasbenthuizen.nl.
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