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Privacy Policy 
 

Zwem- en Polovereniging den Otter ’74, hierna ZVDO’74, hecht veel waarde aan de bescherming van 

uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven 

over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. ZVDO’74 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in 

ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 

Als ZVDO’74 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 

doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons 

wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 
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Verwerking van persoonsgegevens van leden 
Persoonsgegevens van leden worden door ZVDO ‘74 verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinden; 

- Communicatie over de activiteiten en/of uitnodigingen; 

- Het inschrijven voor wedstrijden; 

- Het aanmelding bij de KNZB; 

- Het aanvragen van subsidies. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Het inschrijfformulier bij lidmaatschap. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ZVDO’74 de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Geslacht; 

- Geboortedatum; 

- Adres; 

- Postcode; 

- Woonplaats; 

- Bankrekeningnummer; 

- Zwemdiploma’s. 

Uw persoonsgegevens worden door ZVDO’74 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de ledenadministratie voor 

maximaal 2 jaar en de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 
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Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief en 

clubbladabonnees 
Persoonsgegevens van nieuwsbrief en clubblad abonnees worden door ZVDO’74 verwerkt ten 

behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn: 

- Het inschrijving formulier voor de nieuwsbrief en/of clubblad; 

- Het inschrijfformulier bij lidmaatschap; 

- Sponsorovereenkomsten. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ZVDO’74 de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- E-mailadres; 

- Adres; 

- Postcode; 

- Woonplaats; 

- Bedrijfsnaam. 

Uw persoonsgegevens worden door ZVDO’74 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men aangemeld is en daarna alleen in de financiële administratie 

voor maximaal 7 jaar. 
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Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers 
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door ZVDO’74 verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en): 

- Het benaderen en informeren bij activiteiten georganiseerd door ZVDO’74. 

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn: 

- Opgevraagde persoonsgegevens bij de vrijwilliger. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ZVDO’74 de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Adres; 

- Postcode; 

- Woonplaats. 

Uw persoonsgegevens worden door ZVDO’74 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men aangeeft inzetbaar te zijn . 
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Verwerking van persoonsgegevens bij websitebezoek, appgebruik en 

cookiebeleid 
 

Het beleid is van toepassing op alle sitebezoeken bij ZVDO’74 (www.zvdo74.nl) en haar 

subdomeinen, inclusief het gebruik van de webwinkel, web- en mobiele applicaties en overige 

diensten indien niet nader aangegeven. 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met privacy en 

privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

of andere geldende privacywetgeving. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van 

u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen. 

Privacy 

Het gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen 

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks 

door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via een 

contactformulier, het bestellen van producten in de webwinkel of voor het aanmaken van een 

account in de webapplicatie), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om 

te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar 

vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen 

of moeten doen. 

Doeleinden van gebruik en omschrijving persoonsgegevens 

Om uw online beleving te verbeteren, is het nodig dat ZVDO’74 voor haar diensten in bepaalde 

gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Uw persoonsgegevens worden binnen de eerder genoemde 

diensten gebruik voor: 

- Klik- en surfgedrag, technische browserinformatie & cookie ID voor het verbeteren van de 

gebruikerservaring en inzicht te verkrijgen in het gebruik van de diensten (zie cookiebeleid) 

Website 
- Naam & E-mailadres voor het gebruik van contactformulieren 

Webwinkel 
- NAW-gegevens, betaalgegevens & contactgegevens voor het verwerken van transacties en 

uitvoeren van diensten 

- NAW-gegevens & contactgegevens voor het gebruik maken van een account 

Web- en mobiele applicatie 
Nader te bepalen 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en 

cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. 

http://www.zvdo74.nl/
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Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden 

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website 

verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze 

partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij 

dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de 

uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten 

doen. 

Gegevensbeveiliging 

ZVDO’74 maakt voor diensten gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming 

van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang 

kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang 

hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken 

hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding (SSL). 

Cookies 

In- en uitschakelen van cookies. 

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies 

automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat 

cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte 

instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet (of gedeeltelijk) te accepteren, kunt u mogelijk niet 

volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere diensten van 

ZVDO’74 die u bezoekt. 

Links naar andere websites van derden 

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet 

van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. 

Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw 

persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen 

alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Wat zijn Cookies? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website of app in uw 

randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet 

of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of 

geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden 

herkend en diensten hiernaar aangepast worden.  
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Welke Cookies plaatst ZVDO’74 en voor welke doeleinden? 

Onze diensten kunnen cookies gebruiken voor de volgende doeleinden: 

- Technisch noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking 

van onze diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken. 

- Functionele cookies: Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om 

gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen 

op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van 

de betreffende sessie. 

- Analytische cookies: ZVDO’74  gebruikt Google Analytics (indien mogelijk geanonimiseerd) 

en andere analyse cookies om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website en overige 

diensten gebruiken. ZVDO’74 kan hierdoor de gebruiksvriendelijkheid van de website en 

overige diensten verbeteren. 

Welke (persoons)gegevens verzamelt ZVDO’74 via Cookies? 

ZVDO’74 verzamelt uw IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, 

cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die uw gebruikt en de resolutie van uw 

(computer)scherm, vanaf welke pagina u op ZVDO’74 bent gekomen, wanneer en hoe lang u onze 

website en overige diensten bezoekt of gebruikt, of u gebruik maakt van functionaliteiten van onze 

website en overige diensten, welke pagina's u bezoekt op onze website en welke schermen van de 

webapplicatie u bekijkt. 

Gebruik van social media 
Om onze content meer sfeer te geven en om verslag te doen van onze events en bijeenkomsten 

maken wij gebruik van social media, waaronder Facebook, Twitter en Instagram. Voor dit doel 

kunnen wij beeldmateriaal van evenementbezoekers en andere personen op onze social media-

pagina’s posten. Laat het ons weten, als u liever niet wilt dat wij beeldmateriaal van u op social 

media posten, via onze contactgegevens. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het 

privacy statement van het betreffende social media platform van toepassing: Facebook, Twitter en 

Instagram. 
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Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Het verzorgen van de subsidieaanvragen; 

- Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

- Het verzorgen van het clubblad. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 

zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 
ZVDO’74 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens ZVDO’74 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 

aan geheimhouding daarvan. 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

- Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 
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Uw wettelijke rechten 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met 

ons opnemen. Dit kunt u doen contact opnemen met ZVDO’74 door middel onze contactgegevens. 

U heeft hierbij de volgende rechten: 

- Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 

- Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 

- Het laten corrigeren van fouten; 

- Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 

- Het intrekken van toestemming; 

- Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; 

- Overdraagbaarheid van gegevens. 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent en om welk verzoek het gaat. Hierbij houdt ZVDO’74 

namelijk rekening met uw identiteit zodat er geen verkeerde gegevens worden vrijgegeven, 

aangepast of verwijderd.  In sommige gevallen kan daarom om aanvullende informatie worden 

gevraagd. 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen 

zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy 

geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Autoriteit persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt 

hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 

met ons op! 

Contactgegevens 
ZVDO’74  

Dorpsstraat 47 

4268 GE 

Meeuwen 

secretariaat@zvdo74.nl 
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