Privacy reglement Zwemvereniging Vlaardingen-Schiedam
Dit is het privacy reglement van ZVVS gevestigd te Vlaardingen met KVK nummer 40385538.
We beschrijven hierin welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je je aanmeldt als lid en waarvoor wij
deze persoonsgegevens gebruiken. De wet verplicht ons zo’n reglement te hebben en te publiceren. We
hebben dit reglement gebaseerd op ons privacy statement, opgesteld naar voorbeeld van de KNZB, dat
kunnen de leden desgewenst ontvangen.
1. Gebruik van persoonsgegevens; in de volgende situaties vragen we persoonsgegevens van je:
1.1. Als je lid wordt van ZVVS of je afmeldt als lid
1.2. Als je deelneemt aan de zwem4daagse.
1.3. Als je officiele vergaderingen bezoekt waarvoor een presentielijst hanteren.(alleen naam)
2. We verzamelen de volgende persoonsgegevens:
2.1.Voornamen en roepnaam.
2.2. Achternaam
2.3. Adresgegevens, NAW
2.4. Geboortedatum en geboorteplaats
2.5. Telefoonnummer(s) (bij jonger dan 18 die van de ouders)
2.6. Email adres
2.7. Bankgegevens(rekeningnummer en tenaamstelling), datum toestemming automatische incasso
2.8. Jaar van toetreding en (evt.) jaar van uitschrijving.
3. Wij gebruiken deze gegevens om:
3.1. Het lidmaatschap te regelen
3.2. Deelname aan wedstrijden mogelijk te maken (niet voor leszwemmen)
3.3. Zwemdiploma’s op te maken.
3.4. Deelname aan de zwem4daagse mogelijk te maken.
3.5. Contact met je op te nemen als dat nodig is.
3.6. Nieuwsbrieven te verzenden en informatie te delen.
3.7. Op te nemen in lijsten met namen van vrijwilligers die jurytafel, bardienst of andere taken
hebben bij waterpolowedstrijden. (toestemming vereist).
4. We gebruiken de gegevens niet:
4.1. Om aan derden door te geven, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het lid.
4.2. Om reclame door te sturen of aanbiedingen.
5. We delen de gegevens met:
5.1. De KNZB, waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben.
5.2. De commissies binnen ZVVS voor controle op lidmaatschap.
5.3. De zweminstructeurs die de naam en geboortedatum van het leskind moeten weten om de
aanwezigheid te checken en de voortgang bij te houden.

6. Waarvoor vragen we toestemming: (bij kinderen jonger dan 18 wordt het aan de ouders gevraagd)
6.1. Aan de leden van waterpolo om de opstellingen van de teams te delen binnen de vereniging.
6.2. Aan de leden van waterpolo om de indelingen jurydienst, bardienst, schoonmaken en andere
taken te publiceren.
6.3. Aan de leden van de zwemcommissie en onderwaterhockey om hun deelname aan wedstrijden
en hun prestaties te publiceren op de website, facebook en eventueel in een persbericht.
6.4. Aan de ouders van kinderen die afzwemmen vragen we per keer of foto (groepsfoto) en naam
van hun kind op de website mag worden gepubliceerd.
6.5. Bij het maken van folders of flyers of soortelijke uitingen met foto’s van herkenbare personen.
6.6. Het langer dan 2 jaar bewaren van gegevens om leden te kunnen uitnodigen voor reunie’s of het
veterenanentoernooi.
7. Hoe beheren we de gegevens:
De persoonsgegevens worden verzameld en beheerd door de ledenadministratie van de vereniging. Daarvoor
is een excelbestand gemaakt waarin de gegevens worden verwerkt en zonodig aangepast. Daarin zijn de
gegevens bedoeld onder 2 opgeslagen. Van dit bestand wordt regelmatig een back up gemaakt en het
bestaand wordt niet gedeeld met derden, behalve met de KNZB waarvan ieder lid van ZVVS automatisch lid
is. Met de KNZB hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin zij aangeven aan de wet te
voldoen.
8. Hoe lang bewaren we gegevens:
8.1. Gedurende het lidmaatschap tot twee jaar na opzegging voor alle leden.
8.2. Gegevens van leden toestemming hebben gegeven om hun gegevens voor reunie’s of
veteranenwedstrijden te bewaren, blijven bewaard tot het lid daaraan een einde maakt.
8.3. Voor de zwem4daagse vernietigen we de deelnemersgegevens meteen na het evenement.
9. Je kunt contact opnemen met de ledenadministratie voor:
9.1 Meer informatie over de wijze waarop wij de gegevens verwerken.
9.2. Vragen naar aanleiding van dit reglement.
9.3. Inzage is de persoonsgegevens die we van je verwerken.
9.4. Bezwaar tegen het gebruik van gegevens door ons.
10. Melding incidenten:
10.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen veiligheidsmaatregelen onverhoopt inbreuk op deze
beveiliging plaatsvindt, en die inbruek leidt tot ( de kans op )aanzienlijke ernstige nadelige
gevolgen voor de bescherming van jou persoonsgegevens, wordt de Autoriteit
Persoonegegevens hiervan op de hoogte gesteld.
10.2 We melden een eventuele inbreuk als boven ook aan de betrokkenen zelf.

