
Privacybeleid leden A.S.S.W.S.V. SKITS 

 
A.S.S.W.S.V. SKITS verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Wij hechten veel waarde aan de 
bescherming van de persoonsgegevens en verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn 
voor het goed functioneren van de vereniging. In deze Privacy policy willen we heldere en 
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden 

Persoonsgegevens van leden worden door A.S.S.W.S.V. SKITS verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en): 

 Administratieve doeleinden; 
 Uitnodigingen voor evenementen; 
 Financiële verplichtingen 

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 Lidmaatschapsformulier 

 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt A.S.S.W.S.V. SKITS de volgende persoonsgegevens: 

 Voornaam; 
 Tussenvoegsel; 
 Achternaam; 
 Telefoonnummer; 
 Adres; 
 Postcode;  
 Woonplaats;  
 Land; 
 E-mailadres; 
 Geslacht; 
 IBAN-nummer; 
 Onderwijsinstelling; 
 Studie; 
 Studentnummer; 
 Bewijs van Inschrijving; 
 Diëetwensen 

 

Bewaren van gegevens 

 Alle gegevens worden tot 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.  
 Financiële gegevens worden tot 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard. 
 Contactgegevens (voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer. 

E-mailadres) worden langer bewaard om contact op te nemen met oud-leden voor 
toekomstige activiteiten wanneer het lid bij afmelding aangeeft dit te willen. 

 Wedstrijduitslagen (naam + uitslag) worden bewaard zonder bewaartermijn om ranglijsten 
en clubrecords te kunnen publiceren. Deze gegevens worden gewist wanneer het 
lidmaatschap langer dan 2 jaar geleden is beëindigd en het lid dit verzoekt. 

 Gegevens voor statistische analyse en archivering worden bewaard zonder bewaartermijn in 
het archief. Deze gegevens worden geanonimiseerd wanneer het lid dit verzoekt.  

 



Toegang tot de gegevens 
Verschillende personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. De persoonsgegevens zijn 
opgedeeld in 3 categorieën.  

1. Openbaar:  
Deze gegevens zijn openbaar zichtbaar op de website.  

 Voornaam, achternaam, commissies, erelidmaatschap 
2. Leden:  

Deze gegevens zijn voor alle leden zichtbaar achter het inloggedeelte van de site.  
 Voornaam, achternaam, geboortedatum, E-mailades, telefoonnummer, adres, 

postcode, woonplaats, lid sinds, onderwijsinstelling, studentnummer, studie, oud 
student sinds, foto 

3. Bestuur en commissieleden:  
Deze gegevens zijn zichtbaar aan de achterkant van de site voor het bestuur en 
commissieleden 

 Alle bovenstaande gegevens, geslacht, IBAN-nummer, bewijs van inschrijving, 
gebruikersnaam, dieetwensen  

 
Een lid kan uit privacyoverwegingen altijd verzoeken zijn gegevens niet langer weer te geven in 
categorie 1 en 2. Dit kan door contact op te nemen met het bestuur. Iedereen die toegang heeft tot 
gegevens uit categorie 2 en 3 dient zorgvuldig en terughoudend met deze gegevens om te springen, 
en deze alleen te gebruiken voor het doel waarvoor zij deze toegang hebben. Het bestuur kan 
besluiten om commissies toegang te geven tot bepaalde persoonsgegevens, wanneer dit 
noodzakelijk is voor het goed functioneren van de betreffende commissie.  Commissies voeren hun 
taken uit onder verantwoordelijkheid van het bestuur, en tekenen een geheimhoudingsverklaring.  
 
Wanneer een lid zich aanmeldt voor een activiteit waarbij hij persoonsgegevens verstuurd, worden 
deze gegevens beschikbaar voor het bestuur, de webcie en de organiserende commissie. De 
voornaam en achternaam van deelnemers aan een activiteit zijn altijd zichtbaar voor alle leden. 

Doorgeven van gegevens aan derden  
Om de vereniging in staat te stellen haar verplichtingen uit te voeren, worden met de volgende 
instanties persoonsgegevens gedeeld: 

 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond:  
o Voornaam, achternaam, geslacht, woonplaats en leeftijd.  
o Deze gegevens geven we alleen door wanneer een lid niet eerder bij de KNSB 

geregistreerd is.  
 Gewest Noord-Holland/Utrecht van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond: 

o Voornaam, achternaam, woonplaats, geboortedatum, geslacht, trainingsnummer en 
relatienummer met de KNSB.  

o Deze gegevens geven wij alleen door wanneer een lid een trainingskaart afneemt.  
 Baancommissie Amsterdam van het Gewest Noord-Holland Utrecht: 

o Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, woonplaats 
o Deze gegevens geven wij door wanneer een lid deelneemt aan een wedstrijd 

georganiseerd door A.S.S.W.S.V. SKITS op de baan Amsterdam en geen licentie bij de 
KNSB heeft.  

 Koninklijke Nederlandse Wielren Unie  
o Voorletters, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, 

nationaliteit, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer  
o Deze gegevens geven wij alleen door wanneer mensen een basislidmaatschap via 

A.S.S.W.S.V. SKITS aanvragen. 

 



De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor het goed functioneren van de vereniging.    

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  

 Het verzorgen van de internetomgeving van A.S.S.W.S.V. SKITS; 
 Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
 Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 
zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier 
expliciete toestemming voor geeft. 

Beveiliging van de gegevens 
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een ledenbeheersysteem op een beveiligde server van 
onze website. Toegang tot dit systeem hebben enkel de geautoriseerde personen. 

 
Het is mogelijk dat een selectie van de gegevens tijdelijk worden opgeslagen op een beveiligde 
externe opslagplaats waar wederom enkel geautoriseerde personen toegang tot hebben. 

 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen; 

 Het bestuur en commissieleden die jouw gegevens in kunnen zien, zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan;  

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  
 De mail en de daaraan gekoppelde drive accounts zijn voorzien van een twee staps 

verificatie (inlogcode via telefoon); 
 We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe 

is; 
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

Rechten  
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je 
ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens 
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door 
jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan 
een andere partij.  
 
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming 
hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kun je contact 
opnemen met het bestuur. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 



Vragen 
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact 
met ons op! 

Contactgegevens 
A.S.S.W.S.V. SKITS  
Radioweg 64 
1098 NJ Amsterdam 
Bestuur@SKITS.nl  
 

mailto:Bestuur@SKITS.nl

