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Inleiding 
 
IJsclub Kees Jongert respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving 
waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren 
over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. 
 
Voor het functioneren van onze vereniging wordt bij IJsclub Kees Jongert gebruik gemaakt van enkele 
persoonsgegevens van de leden. Deze zijn in twee categorieën onder te brengen: 

1. Noodzakelijk om als vereniging te kunnen functioneren  
2. Na toestemming 

 
Dit document geeft een overzicht van deze persoonsgegevens, het doel waarvoor deze gegevens 
gebruikt worden, in welke systemen deze gegevens zijn opgeslagen, wie toegang hebben tot deze 
gegevens, hoe lang deze gegevens bewaard worden, en in welke categorie deze gegevens vallen. 
 
Algemeen 
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken 
voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben 
verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel. 
 

1. Noodzakelijk / rechtvaardig belang 
 
Ten behoeve van de verenigingsadministratie:  
Leden ontvangen regelmatig uitnodigingen voor evenementen en de algemene ledenvergadering. 
De ledensecretaris beschikt over:  

- naam 
- adres 
- woonplaats 
- ibannummer 
- geboortedatum  
- geslacht  
- e-mailadres  
- telefoonnummer 
- wedstrijdnummer 

 
Deze gegevens worden geregistreerd in een digitaal document. De penningmeester ontvangt 
periodiek een actueel naw-overzicht met ibannummers van het ledenbestand ten behoeve van de 
incasso opdrachten. 
De redacteur van het clubblad krijgt periodiek een actueel naw overzicht tbv de verspreiding van het 
clubblad. 
De evenementencommisie en secretaris krijgen periodiek een actueel e-mail bestand tbv het 
aankondigen van evenementen en uitnodigingen. 
Trainers en wedstrijdleiding krijgen periodiek een actueel naw bestand uitgebreid met 
telefoonnummers en mail-adressen, van de leden die bij hun training volgen.  
 
Om veiligheidsredenen bewaren bovengenoemde functionarissen het digitale bestand met de 
persoonsgegevens van de leden op een beveiligde computer.  
Het uitwisselen van de gegevens gebeurt digitaal waarbij de bestanden beveiligd zijn met een 
wachtwoord.  
 
Ten behoeve van de wedstrijdleiding  
Om als wedstrijdleider goed te kunnen functioneren, dient hij/zij in contact te kunnen treden met de 
leden, waardoor de competitie ongestoord kan plaatsvinden. De wedstrijdleider beschikt daarom, 
behalve de namen, bij voorkeur ook over de volgende persoonsgegevens: 

- Telefoonnummer 
- E-mail adres 

 
Hierdoor kan de wedstrijdleider leden bellen als er op het laatste moment wijzigingen zijn. 
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Bij langdurige afwezigheid 
Een bestuurslid kan in verband met langdurige afwezigheid (ziekte etc.) van een lid, bellen of e-mailen 
om een bezoekafspraak te maken om een attentie af te geven. 
 
 
Bewaartermijnen 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, tenzij deze persoonsgegevens 
voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving. Als oud-leden het op 
prijs stellen om benaderd te worden voor een reünie of andere festiviteiten worden hun 
persoonsgegevens bewaard.  
 
Uw rechten 
U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking 
hebben.  
Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze 
toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in 
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Contact 
Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? 
Neem dan contact op met onze voorzitter.  
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