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PRIVACYPROTOCOL 

1. BEWUSTWORDING  
De bestuursleden (inclusief gedelegeerden) van de Vereniging zijn op de hoogte van 
de privacyregels die stellen dat de persoonsgegevens veilig moeten worden 
behandeld. Wij kennen de impact van de AVG (Algemene Wet 
Gegevensbescherming) op onze huidige processen en diensten en welke acties 
nodig zijn om aan de AVG te blijven voldoen. Privacy is een terugkerend onderwerp 
tijdens de ALV, algemene ledenvergadering. Dit protocol is beschikbaar op de 
website https://skva.info/.   

2. OVERZICHT VERWERKINGEN  
In de onderstaande tabel staan de gegevensverwerkingen en de persoonsgegevens 
die door de vereniging worden verwerkt en met welk doel wij dit doen. 

Applicaties Beheerder Doel Persoonsgegevens 
Administratie 
 

Piet In- /uitschrijvingen. 
Verwerken van 
contributiebetalingen. 

o.a.: NAW-gegevens, 
telefoonnummers en 
bankrekeningnummer. 

Social media 
(Instagram) 

Bianca Werving van nieuwe 
leden via multimedia. 
Updates van trainingen, 
stages, etc. 

Namen en (groeps-) foto’s 
van leden 

Financiën Jolanda Contributie, betalingen. Bankrekeningnummer. 
KvK Piet Inschrijving bestuur. NAW-gegevens van 

bestuursleden. 
Mails Michéla en 

Piet 
Correspondentie met de 
leden. 

NAW-gegevens en 
telefoonnummers. 
Incassoverklaring. 
Privacyverklaring. 

Website Piet Uitwisseling van 
algemene informatie 
(o.a.: agenda, nieuws). 

Alle SKVA informatie en 
(groeps-) foto’s van leden. 

 

E-Mail  

 Het versturen van mails gaat naar de individuele leden waarbij de naam wordt 
vermeld ipv. het mailadres (overige via BCC). 
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Website 

 Websites zijn in principe niet veilig (ondanks https). 
 Onze website maakt gebruik van cookies. De vereniging gaat vertrouwelijk om 

met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Cookies zijn 
eenvoudig te verwijderen (Ctrl+shift+Del). 

 Met uitzondering van de namen en foto's van de deelnemers en de uitslagen van 
de examens en toernooien, worden er op de website geen specifieke 
vermeldingen over individuen geplaatst zonder deze vooraf te informeren. Op 
onze website zijn links geplaatst naar documenten en andere websites en is een 
Instagram-link opgenomen om de vereniging te kunnen promoten. De vereniging 
is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van de 
betreffende (social media) platforms/tools. 

3. TOESTEMMING  
Voor het verwerken van de persoonsgegevens van onze (potentiële) leden is bij de 
inschrijving als lid toestemming gevraagd. Bezoekers van onze website zijn er mee 
bekend en akkoord dat hun persoonsgegevens (kunnen) worden verwerkt op basis 
van ons Privacy Statement. 

4. RECHTEN VAN BETROKKENEN  
Alle leden kunnen de vereniging verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van 
hun persoonlijke gegevens. Het bestuur zal binnen een maand nadat een dergelijk 
verzoek is ingediend hierop reageren. U kunt vragen of klachten via de e-mail aan de 
vereniging richten. Het bestuur helpt graag met het vinden van een oplossing. Indien 
dat toch niet zou lukken, dan kan je je altijd wenden tot de 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

 

 


