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INTREKKEN TOESTEMMING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS  
 
Ik geef toestemming aan de Algemene Capelse Zwemvereniging om mijn persoonsgegevens te 
verwerken. 
 
Ik geef toestemming onder de volgende voorwaarden: 
 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven doelen en onder de genoemde 
voorwaarden.  

• De vereniging verwerkt mijn persoonsgegevens om de verenigingsasctiviteiten te ontplooien. 
Voor een lijst van de verwerkingen, zie bijlage op pagina 2.  

• De vereniging verwerkt mijn persoonsgegevens tevens voor relatiebeheer en activiteiten om 
het bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de vereniging te vergroten en om 
u te informeren over onze activiteiten. 

• De gegevens zijn noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doelen en zullen uitsluitend daarvoor 
worden gebruikt. 

• Als de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn voor de genoemde doelen zal de vereniging de 
gegevens niet langer bewaren, tenzij de gegevens op grond van de wet nog niet mogen worden 
verwijderd. 

• Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van mijn toestemming kan 
gevolgen hebben voor de diensten die de vereniging mij kan verlenen.  

• Ik geef toestemming aan de vereniging om de gegevens te verstrekken aan functionarissen van 
de vereniging, van de Algemene Capelse Zwemvereniging en andere personen of organisaties 
die ook een rol hebben bij de verwerking van de gegevens en daarom over deze gegevens 
moeten beschikken (denk hierbij aan de KNZB).  

• Uitgebreide informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de vereniging is te lezen 
op de website van de vereniging onder Privacyverklaring. Met deze toestemmingsverklaring 
verklaar ik hiervan kennis genomen te hebben en voldoende geïnformeerd te zijn over het 
verwerken van mijn persoonsgegevens door de vereniging.  
  

Intrekken van mijn toestemming kan door een melding per e-mail aan: 
secretaris@acz-capelle.nl 
 
o.v.v. naam en “intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens”. 
 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
Indien minderjarig  
 
Naam wettelijk vertegenwoordiger 
 
Handtekening: 
 
Datum:       
 
Toelichting 
 
Om persoonsgegevens te mogen verwerken is een wettelijk grondslag vereist. Dat kan bijvoorbeeld de uitvoering van een 
overeenkomst met u zijn. Een andere wettelijke grondslag is het gerechtvaardigde belang van de vereniging om 
persoonsgegevens te mogen verwerken. Daarnaast heeft de vereniging voor sommige activiteiten een wettelijke verplichting die 
als geldige grondslag kan worden gebruikt.  
Als deze genoemde grondslagen niet kunnen worden gebruikt zal de vereniging om toestemming moeten vragen. De persoon 
van wie de vereniging persoonsgegevens verwerkt moet dan expliciete toestemming geven om de persoonsgegevens te mogen 
verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens.  
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Bijlage 1: Lijst van verwerkingen 

   

Afdeling Categorie Doel 

Wedstrijd Vastlegging lidmaatschap - Informatievoorziening ten aanzien van activiteiten 

Wedstrijd Vastlegging lidmaatschap - Informatievoorziening ten aanzien van activiteiten 

Wedstrijd Wedstrijden - Zorgen van juiste inschrijving van wedstrijd 

Wedstrijd Wedstrijden - Informatievoorziening leden 
- Zorgen dat bepaalde communicatie een bepaalde ledengroep bereikt 

Wedstrijd Wedstrijden - Informatievoorziening ten aanzien van wedstrijd 

Wedstrijd Wedstrijden - Informatievoorziening richting organiserende instantie ten aanzien van deelname lid aan wedstrijd 

Wedstrijd Wedstrijden - Informatievoorziening intern 
- Inschrijving voor volgende wedstrijden 
- Maken van optimale opstelling voor wedstrijden 

Wedstrijd Wedstrijden - Informatievoorziening leden 

Wedstrijd Activiteiten - Informatievoorziening inzake deelname activiteit 
- Controle of lid is toegestaan deel te nemen aan de activiteit 
- Indeling van groepen tijdens activiteit 

Wedstrijd Activiteiten - Informatievoorziening inzake deelname activiteit 
- Controle of lid is toegestaan deel te nemen aan de activiteit 
- Indeling van groepen tijdens activiteit 

Wedstrijd Vrijwilligers/officials - Aanmelding van vrijwilligers voor official opleidingen 
- Inzet van juiste vrijwilligers met juiste bevoegdheid bij wedstrijden 

Wedstrijd Vrijwilligers/officials - Afmelden van vrijwilligers voor wedstrijd 

Wedstrijd Overig - Promotie van trainingsactiviteiten 
- Promotie van wedstrijdgerelateerde activiteiten; 
- Promotie van niet zwemgerelateerde activiteiten. 
- Promotie van verenigingsacties  

Wedstrijd Overig - Promotie van trainingsactiviteiten 
- Promotie van wedstrijdgerelateerde activiteiten; 
- Promotie van niet zwemgerelateerde activiteiten. 
- Promotie van verenigingsacties  

Wedstrijd Overig - Informatievoorziening leden 
- Archief bijzondere prestaties 

Wedstrijd Overig - Algemene informatievoorziening richting leden van zwemtrainingen, droogtrainingen en overige zwemgerelateerde bijeenkomsten 

Wedstrijd Overig - Inzichtelijk maken bezetting 
- Registratie coronamaatregelen 

Wedstrijd Overig - Verbeteren zwemtechniek 

Wedstrijd Overig - Persoonlijke begeleiding door trainers 
- Inzicht in progressie 

Wedstrijd Overig - Informatievoorziening onder ouders 
- Informatievoorziening onder leden 

Wedstrijd Overig - Informatievoorziening onder ouders 
- Informatievoorziening onder leden 

Wedstrijd Overig - Verlenen van toegang tot zwembad tijdens zwemgerelateerde activiteiten 

Synchroon Vastlegging lidmaatschap - Informatievoorziening ten aanzien van activiteiten 

Synchroon Vastlegging lidmaatschap - Informatievoorziening ten aanzien van activiteiten 

Synchroon Wedstrijden - Zorgen van juiste inschrijving van wedstrijd 

Synchroon Wedstrijden - Informatievoorziening leden 
- Zorgen dat bepaalde communicatie een bepaalde ledengroep bereikt 

Synchroon Wedstrijden - Informatievoorziening ten aanzien van wedstrijd 

Synchroon Wedstrijden - Informatievoorziening richting organiserende instantie ten aanzien van deelname lid aan wedstrijd 

Synchroon Wedstrijden - Informatievoorziening intern 
- Inschrijving voor volgende wedstrijden 
- Maken van optimale opstelling voor wedstrijden 

Synchroon Wedstrijden - Informatievoorziening leden 

Synchroon Activiteiten - Informatievoorziening inzake deelname activiteit 
- Controle of lid is toegestaan deel te nemen aan de activiteit 
- Indeling van groepen tijdens activiteit 

Synchroon Activiteiten - Informatievoorziening inzake deelname activiteit 
- Controle of lid is toegestaan deel te nemen aan de activiteit 
- Indeling van groepen tijdens activiteit 

Synchroon Officials - Aanmelding van vrijwilligers voor official opleidingen 
- Inzet van juiste vrijwilligers met juiste bevoegdheid bij wedstrijden 

Synchroon Officials - Afmelden van vrijwilligers voor wedstrijd 

Synchroon Overig - Promotie van trainingsactiviteiten 
- Promotie van wedstrijdgerelateerde activiteiten; 
- Promotie van niet zwemgerelateerde activiteiten. 
- Promotie van verenigingsacties  

Synchroon Overig - Promotie van trainingsactiviteiten- Promotie van wedstrijdgerelateerde activiteiten;- Promotie van niet zwemgerelateerde activiteiten.- 
Promotie van verenigingsacties  

Synchroon Overig - Informatievoorziening leden 
- Archief bijzondere prestaties 
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Synchroon Overig - Algemene informatievoorziening richting leden van zwemtrainingen, droogtrainingen en overige zwemgerelateerde bijeenkomsten 

Synchroon Overig - Inzichtelijk maken bezetting 
- Registratie coronamaatregelen 

Synchroon Overig - Verbeteren zwemtechniek 

Synchroon Overig - Informatievoorziening onder ouders 
- Informatievoorziening onder leden 

Synchroon Overig - Informatievoorziening onder ouders 
- Informatievoorziening onder leden 

Synchroon Overig - Verlenen van toegang tot zwembad tijdens zwemgerelateerde activiteiten 

50+ Vastlegging lidmaatschap - Informatievoorziening ten aanzien van activiteiten 
- Contributie inning 
- Aanspreken vrijwilligers  

50+ Vastlegging lidmaatschap - Beschikbaarheid gekwalificeerde instructeurs bij calamiteiten 
- Signaalfunctie en eerste hulpactie bij calamiteiten 

 

http://www.verenigingenrecht.nl/

