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PRIVACY VERKLARING / STATEMENT
SV Kats hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy
wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke
gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
SV Kats houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens, middels ondertekening aanvraag lidmaatschap.
• waar nodig passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt dan wel de wet dit eist;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als SV Kats zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens, met de Functionaris
Gegevensbescherming van de SV Kats:
Rop van der Zee
Noordlangeweg 2
4485 AP Kats
rvdzee@zeelandnet.nl
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WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door SV Kats verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de SV Kats;
• Het versturen van informatie en/of uitnodigingen.
Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens van u cq is in
het verleden van u gevraagd en opslagen en verwerkt :
Voor- en achternaam Zo weten we bij wie er lid is van de SV Kats;
Adres en woonplaats Deze gegevens zijn onmisbaar voor bijv. het versturen van verzoek tot
betaling contributie;
Telefoonnummer
Mocht het nodig zijn, dan nemen we graag snel contact met u op;
E-mailadres
Nieuwe standaard voor verzenden van verzoek om contributie te
voldoen. We kunnen het e-mailadres ook gebruiken om contact op te
nemen om bijv. iedereen ineens een mededeling namens de SV Kats te
doen uitgaan i.v.m. bijv. verenigingsevenementen, wedstrijduitslagen
etc.;
Betalingsgegevens
Hierom zal normaliter niet worden gevraagd. Enkel de betalingen zullen
worden verwerkt als zijnde voldaan of bij teveel betaling geld van ons
terugkrijgt;
Geslacht
Deze informatie is handig wanneer we contact met u opnemen,
bijvoorbeeld bij het sturen van een e-mail;
Leeftijd
in verband met indeling in betreffende (bijv. jeugd)afdeling.
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld en we gebruiken de gegevens alleen voor de
doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft / heeft gegeven verstrekken wij alleen aan derde partijen indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden dan wel dat de wet
dit eist.
Wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving , t.w. webhosting door Protagonist.nl;
SV Kats verstrekt geen persoonsgegevens aan genoemde hostingorganisatie.
• het verzorgen (en verspreiden) van informatie en/of uitnodigingen via de website, maar zoals
gezegd geen persoonsgegevens over de leden.
• Er worden wel persoonsgegevens gedeeld met ‘de bond’ (BadmintonBond Nederland), dit in
verband met deelname aan competitiewedstrijden.
Wij hebben en zullen de door u verstrekte gegevens niet aan (andere) derden doorgeven
(andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.
Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming
machtigt. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk
doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
LET OP: Indien u gebruik maakt van een website, waaronder ook de site van de SV Kats, dient u
zelf te onderzoeken of en zo ja, wat er verzameld wordt en waarmee u al dan niet akkoord gaat
en derhalve ook met de gevolgen die daar aan verbonden zijn.
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Op de SV Kats facebooksite staan foto’s van de leden van SV Kats. Alle leden zullen een schrijven
ontvangen met de melding hiervan alsmede zal gewezen worden op de mogelijkheid van
verwijdering daarvan.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of
wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
SV Kats bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Als regel worden persoonsgegevens maximaal 2 jaar na laatste gebruik bijgehouden.
Bij beëindiging van het lidmaatschap zal de informatie in de regel binnen 6 maanden worden
verwijderd.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens SV Kats van uw gegevens kennis kunnen nemen, i.c. het bestuur, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op laptop waarop gegevens van leden staan
geregistreerd;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Het bestuur is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft, als lid van de SV Kats, recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de
persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe
u contact met ons kan opnemen.
Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw
identiteitskaart/paspoort/rijbewijs mee te sturen. Desgewenst kunt u uw pasfoto onzichtbaar
maken en erbij vermelden dat het om een kopie gaat.
Voorts heeft u het recht op inzage [voor zover documentatie nog aanwezig], het recht op
correctie of verwijdering alsmede het recht op dataportabiliteit [u krijgt uw gegevens (terug)
zodat deze vervolgens doorgegeven kunnen worden aan een andere organisatie indien u dat
wilt].
Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal op de website zal om toestemming worden
gevraagd van u als de betrokkene(n) of indien sprake is van minderjarigheid, van de
ouder/wettelijk vertegenwoordiger.
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Iemand die toestemming geeft voor het maken van een foto, geeft hij/zij daarmee niet per
definitie toestemming voor de publicatie ervan. Een herkenbaar in beeld gebrachte persoon
heeft in sommige gevallen het recht om zich te verzetten tegen publicatie van dergelijke beelden.
In de regel zal gehoor worden geven aan een dergelijk verzoek.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons.
Wij kunnen wij u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons (bestuur SV Kats)op te nemen.
Uiteraard heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de klacht indienen bij Autoriteit
Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
SV Kats kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we alsdan een
aankondiging doen op onze website [http://www.dorpshuiskats.nl/svkats/] alsmede de nieuwe
versie plaatsen.

[Versie d.d. 3 mei 2018 door rvdzee
Eventuele eerdere versies vervallen hiermee]
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