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Algemeen 
Zwemvereniging Wijchen, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 
40144792 (hierna: “ZV Wijchen”) vindt het belangrijk dat de privacy van haar leden en 
vrijwilligers gerespecteerd en beschermd wordt. 
Via dit document informeren we leden en vrijwilligers over hoe we gegevens verwerken en 
beschermen. 

Toepassing 
Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze leden en vrijwilligers (huidige, voormalige 
en toekomstige). 
 
De AVG (Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 
2016) en bijbehorende uitvoeringsbesluiten, inclusief toekomstige wijzigen ervan, regelen de 
bescherming van je persoonsgegevens. 

Verwerking van persoonsgegevens 
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die direct of indirect te zijn 
herleiden naar een natuurlijke persoon. Dit kan bijvoorbeeld een naam of adres zijn, maar 
ook telefoonnummer of e-mailadres. 
 
ZV Wijchen treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van 
haar leden en vrijwilligers voor de doeleinden zoals beschreven in dit document. 
 
De leden en vrijwilligers geven ZV Wijchen toestemming voor verwerking van hun 
persoonsgegevens voor zover nodig in het kader van de diensten van ZV Wijchen. 

Doeleinden 
ZV Wijchen verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Voor elk doeleinde 
worden slechts de gegevens verwerkt die daarvoor noodzakelijk zijn. 
 
Wij verwerken gegevens voor de volgende doelen: 



Om de aanvraag van lidmaatschap in behandeling te nemen 
Wanneer je je aanmeldt als lid van onze vereniging via onze website of via een 
inschrijfformulier, dan zullen deze gegevens worden opgenomen in onze centrale 
administratie, SportLink (Zie hoofdstuk 6, Verstrekken van gegevens aan derden). Vanaf dat 
moment ben je lid van de vereniging. 

Om contact te houden met je als lid 
We houden contact met je en daarom hebben diverse vrijwilligers toegang tot (een deel van) 
je persoonsgegevens. Dit zijn: 

● De trainers, om je te informeren over bijvoorbeeld trainingen en wedstrijden 
● De Technische Commissie, voor organisatie van en deelname aan wedstrijden, het 

registreren van je prestaties, enzovoorts 
● De redactie van ons clubblad, de Spetters, voor verzending van het blad 
● De activiteitencommissie, om je te informeren over de diverse activiteiten van de 

vereniging 
● Het bestuur, om contact te houden met de leden en het ledenverloop te monitoren 

Voor incasso van de contributie 
Maandelijks incasseren we contributie via automatische incasso. Hiervoor hebben we je 
naam en bankrekeningnummer nodig. 

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen 
In heel wat gevallen is ZV Wijchen verplicht je gegevens te bewaren en/of mede te delen 
aan instanties, bijvoorbeeld in het licht van fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, 
alsmede eisen vanuit de Gemeente Wijchen omtrent subsidies. 

Beveiliging 
ZV Wijchen streeft er naar je gegevens optimaal te beveiligen. ZV Wijchen zorgt voor 
passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. 
 
Vrijwilligers van ZV Wijchen worden geïnstrueerd in het correct omgaan met en beveiligen 
van persoonsgegevens. 
 
Vrijwilligers krijgen slechts de gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze die nodig 
hebben. 



Verstrekking van gegevens aan derden 
ZV Wijchen verstrekt (een deel van) je persoonsgegevens aan derden. We doen dit alleen 
wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van onze taken. 

De KNZB 
Een lidmaatschap van ZV Wijchen betekent automatisch een lidmaatschap van de KNZB 
(Koninklijke Nederlandse Zwembond). We geven onder andere je naam, geboortedatum en 
e-mailadres door. De KNZB verzorgt uitgifte van startnummers. 

Sportlink 
ZV Wijchen maakt voor haar ledenadministratie gebruik van Sportlink. Deze dienst wordt 
aangeboden door Sportlink Services B.V. Wij delen onder andere je naam, geslacht, 
geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en 
startnummer. 

Zwemverenigingen 
Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd, dan zullen je gegevens gedeeld worden met de 
organiserende vereniging. We delen je naam, geslacht, geboortedatum en startnummer. 

Gemeente Wijchen 
De Gemeente Wijchen verstrekt subsidie aan ZV Wijchen. Om te controleren of wij voldoen 
aan de regelgeving hiervoor, kan de gemeente inzage vragen in de ledenadministratie. We 
sturen zelf niet actief persoonsgegevens van leden door. Wel worden gegevens van 
bepaalde bestuursleden gedeeld. 

Wettelijke verplichtingen 
Wanneer noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zullen wij 
persoonsgegevens delen met instanties die hierom vragen. 

Gerechtvaardigd belang 
Wanneer er een gerechtvaardigd belang is, dan zullen we je gegevens delen. Dit gebeurt 
alleen wanneer je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder opwegen. 

Expliciete toestemming 
Wanneer je expliciet toestemming geeft dan zullen we je gegevens delen met een derde 
partij die hier niet genoemd is. 



Geaggregeerde gegevens 
ZV Wijchen kan in sommige gevallen anonieme geaggregeerde gegevens doorgeven aan 
een derde partij. Deze gegevens zijn nooit terug te leiden tot een bepaald individu. Een 
voorbeeld hiervan is doorgifte van het ledental op een bepaalde peildatum aan de 
Gemeente Wijchen. 

Rechten van leden en vrijwilligers 
De wet regelt een aantal rechten die natuurlijke personen hebben. De hier beschreven 
rechten hebben betrekking op voormalige, huidige en toekomstige leden en vrijwilligers van 
ZV Wijchen. 
Je kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de penningmeester van ZV 
Wijchen, waar van de contactgegevens zijn vermeld op de website van ZV Wijchen. 

● Recht op bezwaar. Je hebt recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je 
persoonsgegevens door ZV Wijchen. ZV Wijchen zal verwerking staken tenzij er 
dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verwerking die zwaarder wegen dan 
je belangen, rechten en vrijheden. 

● Recht op inzage en transparantie. Je hebt recht op (gratis) toegang tot de gegevens 
die we van je verwerken. 

● Recht op rectificatie. Dit geeft je recht om gegevens in onze administratie te 
corrigeren wanneer deze niet correct zijn. 

● Recht om vergeten te worden. Dit geeft je het recht om je toestemming voor 
verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Wij zullen voor zover mogelijk en 
niet beperkt door bijvoorbeeld wettelijke eisen, je gegevens verwijderen. 

● Recht op beperking van verwerking indien voldaan aan één van de volgende criteria: 
○ Je betwist de juistheid van de gegevens 
○ De verwerking is onrechtmatig 
○ De gegevens zijn niet meer nodig 
○ Je hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking en bent in afwachting van het 

antwoord of de rechtmatige gronden van ZV Wijchen zwaarder wegen dan die 
van jezelf. 

● Recht op overdraagbaarheid. Je hebt recht om een kopie van je gegevens in een 
machineleesbare vorm. Ook kun je ZV Wijchen verzoeken om je gegevens 
rechtstreeks over te dragen naar een andere vereniging. 

Bewaartermijnen 
ZV Wijchen bewaart en verwerkt je gegevens zolang nodig is om de Doeleinden te 
realiseren. 
 
De bewaartermijn kan per doel verschillen. Per doel archiveren we slechts de gegevens die 
daarvoor noodzakelijk zijn, en beperken we de toegang daartoe. 


