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1. INLEIDING 
Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Europese 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin worden de volgende onderwerpen behandeld: de 
privacyverklaring, toestemmingen, doeleinden van verwerking, verwerkingsregister, derden contactpersoon. 
 
Dit is een privacyverklaring van Algemene Capelse Zwemvereniging (ACZ) gevestigd op de Alkenlaan 85 te 
Capelle aan den IJssel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 
40341234. ACZ respecteert uw privacy en verwerkt en beveiligt persoonsgegevens conform de AVG. 
 

2. DE PRIVACYVERKLARING 
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze 
persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, 
behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
 
In deze privacyverklaring verklaren wij: 
• Welke persoonsgegevens wij verwerken en op welke manier; 
• Voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken; 
• Welke bewaartermijnen wij hanteren; 
• Met welke categorieën van ontvangers wij uw persoonsgegevens delen; 
• Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen; 
• De rechten waarover u als betrokkene beschikt; 
• Hoe u contact met ons op kunt nemen. 
 
Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van de ouders dan wel de wettelijk voogd toestemming te geven 
voor het verwerken van de persoonsgegevens. 
 
ACZ verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen: 
• Het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst; 
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting; 
• Een gerechtvaardigd belang; 
• Uw toestemming. 
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ACZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy beleid 
genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. 
 

3. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

3.1 PERSOONSGEGEVENS 
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon 
bedoeld. 

3.2 VERWERKINGSREGISTER 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u 
verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 
 

Doeleind verwerking Welke 
persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 

Onderzoeken of u lid 
kan worden en het 
uitvoeren van de 
lidmaatschaps-
overeenkomst 

 Voornaam 

 Achternaam 

 Adres  

 Geboortedatum 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

Uitvoering van de 
overeenkomst  

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst 

NVT 

Administratie  Voornaam 

 Achternaam 

 Geslacht  

 Adres 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Ouders / 
verzorgers 

 Bankgegevens 

 Startnummer 

Uitvoering van de 
overeenkomst  

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst, 
daarna alleen in de 
financiële 
administratie voor 
7 jaar. 

 Ledenadministratie 

 Penningmeester 

KNZB lidmaatschap  Voornaam 

 Achternaam 

 Adres 

 Geboortedatum  

 Startnummer 

   KNZB 

Vergoeding ontvangen 
van derden 

 Voornaam 

 Achternaam 

 Adres 

 Geboortedatum 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst 

 Stichting MEE 

 Gemeente 
 

Versturen digitale 
berichten, waaronder 
nieuwsbrief 

 Voornaam 

 Achternaam 

 E-mailadres 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst 

 Ledenadministratie 

 Afdelingscoördinator 

 Bestuursleden 

Ter benadering na 
beëindiging 
lidmaatschap. 
Bijvoorbeeld voor een 
reünie of bijzondere 
gebeurtenis 

 Voornaam 

 Achternaam 

 Adres  

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Zolang als de 
toestemming niet is 
ingetrokken. 

NVT 

Compliancy aantonen  Voornaam 

 Achternaam 

 VOG nummer 

Gerechtvaardigd 
belang 

Zolang als 
vrijwilliger in de 
ledenadministratie 
staat. 

 Ledenadministratie 
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Doeleind verwerking Welke 
persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 

Bezoekers registreren  Voornaam 

 Achternaam 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

Gerechtvaardigd 
belang 

Totdat het 
evenement 
compleet is 
afgehandeld 

 Vrijwilliger 

 Afdelingscoördinator 

Publiciteit  Voornaam 

 Achternaam 

 Geboortedatum 

 Foto’s 

Toestemming* Zolang als de 
toestemming niet is 
ingetrokken. 

NVT 

Afdeling gerelateerde 
activiteiten (zoals 
wedstrijden, 
trainingen en niet 
zwemactiviteiten) 

 Naam 

 Startnummer 

 Gezwommen 
tijden 

 Persoonlijk 
records 

 Geboortedatum 

 Telefoonnummer 

 Emailadres 

Toestemming van 
de persoon om 
wie het gaat 
 
Noodzakelijk om 
overeenkomst uit 
te voeren" 

Wedstrijduitslagen 
clubrecords: 
oneindig 
 
Overig: gedurende 
de looptijd van de 
overeenkomst 

Ledenadministratie, 
technische commissies, 
afdelingsvertegenwoor
digers. 

 
* Tenzij u uitdrukkelijk en gemotiveerd daartegen bezwaar aantekent, kan ACZ foto’s van leden, bezoekers 
en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, in persberichten, in 
folders en dergelijke. 
 
Toestemming voor de verwerking van gegevens van een persoon die nog geen 16 jaar oud is de 
verantwoording van de ouder/voogd. Wanneer er geen toestemming (meer) is voor het gebruik van de 
persoonsgegevens voor publiciteit, dan wordt dat vastgelegd in de ledenadministratie. Een gegeven 
toestemming kan op ieder moment worden gegeven of ingetrokken. 
 
In de tabel staat een samenvatting van alle handelingen/verwerkingen die verricht worden. Indien u meer 
inzicht wenst te krijgen in de exacte verwerkingen kunt u een aanvraag doen via secretaris@acz-capelle.nl. 
 

4. DOELEN 
Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u in de volgende situaties: 
a) Als lid zijnde; 
b) Als lid wordende; 
c) Het websiteadres bezoekt; 
d) Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven; 
e) Zich inschrijft voor een georganiseerd (intern) evenement; 
f) Via het contactformulier contact opneemt met de vereniging; 
 
Doeleinden voor verwerking zijn:  
• het lidmaatschap te effectueren; 
• nieuwsbrieven te verzenden; 
• contact met u op te nemen of te onderhouden; 
• de dienstverlening te verbeteren; 
• de website te optimaliseren; 
• contributie te innen; 
• publiciteit te maken voor ACZ; 
• klachtenafhandeling; 
• Compliancy aantonen (bijvoorbeeld VOG) 
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5. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of ACZ wilt verzoeken tot inzage, correctie 
en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via secretaris@acz-capelle.nl. 
 
Onderwerpen die in uw email aan de orde kunnen komen zijn: 
a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; 
b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 
c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; 
d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens; 
e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ACZ. 
 

6. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij 
zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. 

7. DERDEN 
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de overeenkomst die ACZ met u heeft of wanneer ACZ wettelijk of op bevel van een 
rechter verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. 
 
In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin 
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 
 
Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden: 
a) KNZB (alle leden) 
b) Sportief Capelle (alle zwemmende leden); 
c) Gemeente (indien noodzakelijk) 
d) Stichting MEE (indien noodzakelijk) 
 

8. BEWAREN VAN UW GEGEVENS 
De gegevens worden bewaard door de ledenadministratie zolang u lid bent van ACZ (op uitzondering na van 
Sportlink). Hiervoor wordt gezocht naar een mogelijke oplossing. De gegevens worden niet langer dan 
noodzakelijk bewaard, gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. 
Uitsluitend voor financiële doeleinden en/of ter benadering na beëindiging lidmaatschap voor bijvoorbeeld het 
versturen van een uitnodiging voor een reünie of bijzondere gebeurtenis worden diverse gegevens langer 
bewaard. 
 

9. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 
De ACZ privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 maart 2021. Het kan voorkomen dat deze 
privacyverklaring van ACZ in de toekomst wordt gewijzigd. Er wordt aanbevolen om deze privacy verklaring 
regelmatig te blijven raadplegen op de ACZ-website www.acz-capelle.nl. Bij belangrijke wijzigingen zal ACZ haar 
leden via email en op website daarover informeren. 


