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Pryvacy Beleid

Z&PC Steenwijk 1934
Specifiek Privacy beleid, ook voor Steenwijk ‘34
Op 25 april is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van kracht geworden. Deze verordening verplicht alle bedrijven en instanties om
duidelijk te maken op welke wijze zij omgaan met de persoonsgegevens die zij in
hun administratie beheren.

Eindredactie: Casper Dollekamp
E-mailadres:
voorlichting@steenwijk34.nl

Kijk op onze site voor het
allerlaatste nieuws:
www.steenwijk34.nl

Links met info over
privacy beleid
Algemene info over de Verordening:
Website Autoriteit Persoonsgegevens

Steenwijk ‘34 heeft daarvoor in het verleden al diverse afspraken gemaakt, maar
nu is het verplicht om die afspraken in een vastgesteld beleid te publiceren.

De AVG in een notendop

In deze speciale nieuwsbrief is dat privacy beleid uitgewerkt. Daarbij wordt per
onderdeel of thema aangegeven wat de afspraken zijn die met de diverse functionarissen van onze club zijn gemaakt.

Privacy beleid KNZB

Ook de KNZB heeft zich te houden aan de regelgeving zoals die in de AVG is opgenomen. Dat betekent dat ook zij een privacy verklaring op hun site hebben
gepubliceerd. De link daarvan vindt je in het kader hiernaast. Verder is er een
verwerkingsovereenkomst getekend tussen Steenwijk ‘34 en de KNZB waarin de
afspraken met onze vereniging en de KNZB zijn beschreven.
Op deze manier kan Steenwijk ‘34 op een goede wijze gebruik blijven maken van
de gegevens die zij nodig heeft voor het uitvoeren van haar kerntaak: het organiseren van wedstrijden en activiteiten ten behoeve van de zwem– en polosport.
Mocht je vragen hebben over dit privacy beleid schroom, dan niet mij een mail te
sturen. Ik zal proberen jullie zo goed mogelijk te informeren.

Chrisstien Dollekamp,
Voorzitter ZPC Steenwijk 1934

Privacy-beleid Zwem- en Poloclub Steenwijk ‘34
Vastgesteld door het bestuur van ZPC Steenwijk ‘34 op 25 mei 2018

INLEIDING EN AANLEIDING
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese privacywetgeving
verplicht ook verenigingen, om aan te geven hoe zij omgaan met de persoonsgegevens van de leden van die vereniging.
In dit document leggen wij uit waar persoonsgegevens door Steenwijk ’34 worden verzameld en hoe wij daarmee omgaan.
Het Privacy-beleid Persoonsgegevens zal door het bestuur van Steenwijk ’34 elk jaar, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering in maart, worden getoetst op actualiteit en weer opnieuw worden vastgesteld. Ook wordt jaarlijks door een
daarvoor aangewezen functionaris buiten het bestuur van Steenwijk ’34 tijdens de ALV gerapporteerd of het bestuur van
Steenwijk ’34 het Privacy-beleid Persoonsgegevens op een goede manier heeft toegepast in het afgelopen jaar. Deze functionaris zal ook lopende het seizoen steekproefsgewijs toetsen of de in dit document gemaakte afspraken op de juiste wijze
worden uitgevoerd.

LEESWIJZER
Onderstaand wordt per thema beschreven in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van de persoonsgegevens die leden aan
Steenwijk ’34 heeft verstrekt. Bij elk thema wordt aangegeven op welke wijze daarmee wordt omgegaan en welke functionarissen binnen de vereniging over de noodzakelijke gegevens kunnen beschikken.

“Afspraken maken over gegevens van anderen”
LEDENADMINISTRATIE
Alle gegevens die worden verzameld komen binnen bij de ledenadministratie van Steenwijk ’34 en worden verwerkt door de
functionaris ledenadministratie. Alle informatie wordt ingevoerd in het programma Sportlink.
Het gaat daarbij om de volgende gegevens :
•
•
•

N.A.W. gegevens (Naam Adres Woonplaats gegevens) en geboortedatum van het betrokken lid;
Telefoonnummer en mailadres t.b.v. communicatiedoeleinden;
Bankrekeningnummer t.b.v. de inning van contributies, inschrijfgeld wedstrijden of boetes.

Tevens wordt in Sportlink vastgelegd welke functies door leden worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld official, bestuurs- of
commissielid, kaderlid etc. etc.
Sportlink is een programma in een beveiligde omgeving, dat is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) waarmee uitwisseling van gegevens plaatsvindt (zie
ook thema Bestuur en KNZB).
Binnen de vereniging zijn een aantal functionarissen geautoriseerd om toegang te hebben
tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun functie. Het beheer van deze
autorisaties ligt bij de penningmeester, onder uitgevoerd door de functionaris Ledenadministratie. Bij de verschillende thema’s is aangegeven welke functionarissen toegang tot het
systeem Sportlink hebben.

BESTUUR
De gegevens uit Sportlink worden door het Dagelijks Bestuur gebruikt voor alle noodzakelijke
correspondentie met leden. Dat is als volgt onderverdeeld:

VOORZITTER STEENWIJK ‘34
•

Gebruik van mailadressen of telefoonnummers om contact te kunnen leggen met leden van de vereniging.

SECRETARIS STEENWIJK ‘34
•
•
•

Gebruik van N.A.W gegevens voor het kunnen versturen van correspondentie;
Gebruik van N.A.W. gegevens en van geboortedatum voor het kunnen aanmelden van leden bij de KNZB en
voor het aanvragen van startvergunningen voor leden die wedstrijden zwemmen of waterpolo competitie
spelen;
Gebruik van mailadressen of telefoonnummers om contact te kunnen leggen met leden van de vereniging.

PENNINGMEESTER STEENWIJK ‘34
•
•
•

Gebruik van N.A.W. gegevens, geboortedatum en bankrekeningnummer voor het innen van contributie, inschrijfgelden wedstrijden of het innen van door de KNZB opgelegde boetes;
Gebruik van N.A.W. gegevens, geboortedatum en bankrekeningnummer voor het kunnen vergoeden van
onkosten, zoals trainersvergoedingen, reiskostenvergoedingen of gemaakte onkosten t.b.v. Steenwijk ’34;
Gebruik van mailadressen of telefoonnummers om contact te kunnen leggen met leden van de vereniging.

“Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor juiste uitvoering beleid”

WEDSTRIJDEN
Voor het kunnen deelnemen aan zwem- of waterpolowedstrijden maken de functionarissen van de zwem- en
polocommissie gebruik van een aantal persoonsgegevens. Per wedstrijdsport is onderstaand omschreven op welke wijze daarmee omgegaan wordt.

ZWEMWEDSTRIJDEN
Voor het kunnen aanmelden van leden voor een zwemwedstrijd, worden door de zwemcommissie de N.A.W. gegevens en het startnummer van de leden gebruikt die bekend zijn in Sportlink. Daarbij wordt voor het aanmaken
van een wedstrijd gebruik gemaakt van het door de KNZB beschikbaar gestelde programma Teammanager en
Meetmanager. Alleen die gegevens worden gebruikt die noodzakelijk zijn voor het kunnen aanmelden van de
deelnemers of voor het opstellen van het wedstrijdprogramma als Steenwijk ‘34 de wedstrijd in haar eigen thuisbad de Waterwyck organiseert.
Voor het uitnodigen van de leden voor zwemwedstrijden wordt gebruik gemaakt van de beschikbare mailadressen in Sportlink. De zwemcommissie verstuurt deze mails óf persoonlijk aan elk lid afzonderlijk, óf in een groepsmail die BCC aan de uitgenodigde leden wordt verstuurd.

WATERPOLO
Voor het kunnen aanmelden van leden voor een waterpolowedstrijd, worden door de waterpolocommissie de
N.A.W. gegevens en het startnummer van de leden gebruikt die bekend zijn in Sportlink. Daarbij wordt voor het
aanmaken van een wedstrijd gebruik gemaakt van het door de KNZB beschikbaar gestelde programma Teammanager. Alleen die gegevens worden gebruikt die noodzakelijk zijn voor het kunnen aanmelden van de deelnemers
of voor het opstellen van het wedstrijdprogramma als Steenwijk ’34 de waterpolowedstrijd in haar eigen thuisbad de Waterwyck organiseert.
Voor het uitnodigen van de leden voor waterpolowedstrijden wordt gebruik gemaakt van de beschikbare mailadressen in Sportlink. De waterpolocommissie verstuurt deze mails óf persoonlijk aan elk lid afzonderlijk, óf in
een groepsmail die BCC aan de uitgenodigde leden wordt verstuurd.
OFFICIALS
De Vereniging Official Functionaris (V.O.F.) van de Steenwijk ’34 maakt gebruik van de N.A.W. gegevens van de
officials die tijdens wedstrijden namens Steenwijk ’34 kunnen functioneren.
Voor het uitnodigen van de officials voor wedstrijden wordt gebruik gemaakt van de beschikbare mailadressen in
Sportlink. De V.O.F. verstuurt deze mails óf persoonlijk aan elke official afzonderlijk, óf in een groepsmail die BCC
aan de uitgenodigde officials wordt verstuurd.

“Ook in communicatie en multi media middelen moet rekening gehouden
worden dat persoonsgegevens op de juiste wije worden gebruikt

COMMUNICATIE
Steenwijk ’34 maakt van een aantal multimedia middelen gebruik om te kunnen communiceren met haar leden.
Per onderwerp is kort beschreven op welke wijze omgegaan wordt met de persoonsgegevens van leden.

NIEUWSBRIEF
Steenwijk ’34 geeft maandelijks een nieuwsbrief uit met daarin de belangrijkste
mededelingen vanuit het bestuur en de commissies van de vereniging. De nieuwsbrief wordt per mail verstuurd aan alle leden en wordt geplaats in de website van
de vereniging en op de besloten Facebook pagina van de vereniging. De eindredacteur van de nieuwsbrief plaatst de nieuwsbrief en maakt gebruik van Sportlink
voor de mailadressen. De nieuwsbrief wordt een met groepsmail in BCC aan de
leden verstuurd.

BESLOTEN FACEBOOK PAGINA
Steenwijk ’34 heeft een besloten Facebookpagina, waarop de nieuwsbrief wordt gepubliceerd en nieuwsitems of
activiteiten die vooral bestemd zijn voor de leden van Steenwijk ’34. Deze Facebook pagina is niet toegankelijk
voor iedereen die op Facebook zit, maar alleen voor die mensen die zich hebben aangemeld. De besloten pagina
wordt beheerd door drie daarvoor aangewezen functionarissen. Deze geven toestemming aan de leden van
Steenwijk ’34 die met hun privé facebookadres lid willen worden van deze besloten groep.
Voor de besloten facebook pagina worden geen persoonsgegevens gebruikt vanuit de ledenadministratie.

OPEN FACEBOOK PAGINA
Steenwijk ’34 heeft ook een open Facebook pagina waar iedereen die op facebook zit lid van kan worden en de
actualiteiten wil volgen van Steenwijk ’34. Deze facebookpagina is gekoppeld aan de website van de vereniging.
Voor de open facebook pagina worden geen persoonsgegevens gebruikt vanuit de ledenadministratie.

WEBSITE STEENWIJK 34
Op de website van Steenwijk ’34 staat alle openbare informatie die betrekking hebben op de vereniging. Via de
website kunnen mensen zich aanmelden als lid van de vereniging. Daarvoor is op de site een digitaal aanmeldformulier geplaatst. Alle gegevens worden na accorderen en verzenden per mail doorgezet naar de functionaris ledenadministratie en verwerkt in de Sportlink. Zie ook het thema “Ledenadministratie”.
Qua persoonsgegevens staan alleen de functionarissen binnen het bestuur, de verschillende commissies en de
werkgroepen met naam, telefoonnummer en mailadres op de website vermeld.
MEDIA
Steenwijk ’34 communiceert periodiek over de actualiteiten binnen de vereniging met artikelen in de lokale kranten. Daar worden alleen de namen van leden genoemd die de prestaties hebben geleverd. Er worden op geen
enkele wijze persoonsgegevens vanuit Sportlink aan de media ter beschikking gesteld.

“”KNZB heeft eigen privacy beleid”

KNZB
De Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) is de landelijke organisatie
die wedstrijden organiseert voor zwemmen en waterpolo. Om aan deze
competities deel te kunnen nemen is Steenwijk ’34 hieraan verbonden.
Via het programma Sportlink worden alle noodzakelijke gegevens uitgewisseld waarmee het mogelijk is leden aan te melden voor het deelnemen aan
wedstrijden.
Verder gebruikt de KNZB de gegevens om de afdracht te bepalen die Steenwijk ’34 moet doen, zodat deelname aan wedstrijden mogelijk wordt gemaakt. De gegevens worden ook door de KNZB gebruikt voor het eventueel
beboeten van leden die zich niet hebben gehouden aan het geldende wedstrijdreglement.
Ook de KNZB heeft een Privacy Beleid Persoonsgegevens opgesteld. Zie daarvoor de website van de KNZB:
www.knzb.nl

ACTIVITEITEN
De activiteitencommissie organiseert voor de leden van Steenwijk ’34
het hele jaar door activiteiten. De uitnodigingen daarvoor worden via
de nieuwsbrief of via mail aan de leden verspreid. Voor het organiseren van de ondersteuning van het Wielerspektakel worden leden gebeld, de gegevens uit Sportlink worden hiervoor gebruikt.
Voor het uitnodigen van de leden voor activiteiten wordt gebruik gemaakt van de beschikbare mailadressen in Sportlink. De activiteitencommissie verstuurt deze mails óf persoonlijk aan elke official afzonderlijk, óf in een groepsmail die BCC aan de uitgenodigde leden wordt
verstuurd.

“Ook in veiligheidsdocumenten rekening houden
met gegevens van anderen”
VEILIGHEID
Steenwijk ’34 heeft een aantal functionarissen de toezien op de veiligheid in en rond het zwembad. Dit gaat over
het toezicht tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook over ongewenst gedrag. Onderstaand is weergegeven in
hoeverre persoonsgegevens van leden worden gebruikt voor de uitoefening van deze taken.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON
Binnen de vereniging is er een onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon (VCP) waar leden in geval van ongewenst gedrag contact mee op kunnen nemen. Op basis van anonimiteit zal de VCP het bestuur op de hoogte brengen van dergelijke situaties. Er worden aan de VCP geen persoonsgegevens ter beschikking gesteld vanuit Sportlink.

TOEZICHTHOUDERS
Binnen de werkgroep veiligheid is een coördinator aangesteld die gaat over het indelen van de toezichthouders
bij trainingen en wedstrijden. Tevens heeft deze coördinator de taak het veiligheidsplan van Steenwijk ’34 actueel
te houden. In dit veiligheidsplan zijn ook de namen opgenomen van die mensen die gecertificeerd zijn om als toezichthouder op te kunnen treden.

ALGEMEEN
Er worden door Steenwijk ‘34 op geen enkele wijze persoonsgegevens vanuit Sportlink aan derden ter beschikking
gesteld voor commerciële of andere doeleinden.
Verder worden er mailgroepen gebruikt tussen leden onderling. Een voorbeeld hiervan is een mailgroep van Masters om afspraken te kunnen maken m.b.t. het deelnemen aan wedstrijden. Deze mailadressen zijn door de leden
onderling zelfstandig aan elkaar uitgewisseld. Deze mailgroepen vallen buiten de verantwoordelijkheid van Steenwijk ’34.!

