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        Vastgesteld door bestuur 09072018 

  

 
PRIVACY VERKLARING 

 
    
 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van GRV Scaldis 
(gevestigd Westhavendijk 1,4463 AD Goes) aan leden en begunstigers. 
Heb je vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via 
secretaris@rvscaldis.nl 

 
 
Privacyverklaring 
Roeivereniging Scaldis hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In 
deze privacyverklaring willen wij duidelijk maken hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. 
 
Wij houden ons 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: 

• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt; deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
privacyverklaring; 

• Slechts je persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden 
waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Uitdrukkelijke toestemming aan jou vragen als wij die nodig hebben voor de 
verwerking van jouw persoonsgegevens; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 

Roeivereniging Scaldis verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten binnen en vanuit de vereniging; 
• Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen versturen; 
• Om vrijwilligerswerk binnen de vereniging te kunnen organiseren; 
• Om contributies en donaties te kunnen innen. 

 
Voor deze doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

• Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (NAWTE); 
• Geslacht en geboortedatum; 
• Behaalde roei-, stuur- en coachkwalificaties; 
• Kwaliteiten en interessen voor, respectievelijk in vrijwilligerswerk; 
• Lidnummer Koninklijke Nederlandse Roeibond; 
• Verklaring omtrent gedrag (VOG). 
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Rechtsgronden 
Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens: 

• Totstandkoming en/of uitvoering van een (lidmaatschaps)- overeenkomst; 
• Toestemming van betrokkene; 
• Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale 

verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere 
dwingende wet- en regelgeving); 

• In verband met de gerechtvaardigde belangen van de vereniging, waarbij wij erop 
letten dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is. 

 
Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder 
zullen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, 
tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een 
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij 
medewerking verlenen en zijn wij dan ook verplicht om deze gegevens af te geven. 
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk 
toestemming voor geeft. 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 
 

Minderjarigen 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk 
vertegenwoordiger. 
 

Beeldmateriaal 
Roeivereniging Scaldis maakt gebruik van foto’s en filmpjes van wedstrijden en 
verenigingsactiviteiten voor publicatie in ons clubblad, op de website en op sociale media.  
Het doel van het gebruik van deze afbeeldingen is het visualiseren van de roeisport, het 
kunnen aanbieden van een aantrekkelijke website en het illustreren van berichten op sociale 
media. 
Foto’s en filmpjes waarop personen herkenbaar in beeld staan, worden alleen gepubliceerd 
indien betrokkene hiervoor vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. 
 
In het clubhuis ligt een smoelenboek met foto’s en namen van de leden. Deze foto’s worden 
alleen opgenomen, indien betrokkene hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. 
 
Instructeurs en coaches kunnen foto’s en filmpjes van de leden maken met als doel de 
sportprestaties van de leden te verbeteren. 

 
Website en Cookies 
Onze website maakt slechts gebruik van technisch noodzakelijke (functionele) cookies en 
van analytische cookies. Hiervoor is geen toestemming nodig van de bezoeker. 
Op de website vind je een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met 
zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het 
gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement van 
de website die je bezoekt. 
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Bewaartermijn 
Roeivereniging Scaldis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonsgegevens van leden en begunstigers worden 
verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd of nadat de begunstiger heeft 
aangegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd. Langer bewaren van 
de gegevens wordt alleen gedaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen 

aan een wettelijke bewaarplicht of ten behoeve van statistische of historische doeleinden. 
 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de 
persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

• Alle personen die namens Roeivereniging Scaldis kennis kunnen nemen van je 
persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan buiten de vereniging. 
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

• Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 
fysieke of technische incidenten; 

• Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
• Bestuursleden en leden die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn geïnformeerd 

over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 

Rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je 
hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of 
een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de 
door jou verstrekte gegevens te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct 
aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen 
geven aan genoemde verzoeken. Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van 
een door jou gegeven toestemming hiervoor, dan heb je altijd het recht om deze 
toestemming in te trekken. 
 

Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je 
hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de 
privacy. 
 

Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring. 


