Privacy Statement korfbalvereniging EKVA (versie 20-05-2018)
Hieronder vermelden wij in het kort hoe korfbalvereniging EKVA te Almere (hierna te
noemen EKVA) met uw persoonsgegevens omgaat en welke afspraken wij met u maken door
middel van dit Privacy Statement. Wij vermelden waarom wij uw persoonsgegevens nodig
hebben, wat wij met uw persoonsgegevens doen en de reden waarom wij uw
persoonsgegevens daarvoor gebruiken.
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw
voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben,
moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als
persoonsgegevens.
Persoonsgegevens die wij verwerken
EKVA kan persoonsgegevens over u of uw kinderen, als dit onze jeugdleden zijn, verwerken
in verband met het feit dat u gebruik maakt van de diensten van EKVA, en/of dat u uw
persoonsgegevens zelf invult via de website of toestuurt per email of post en/of doordat u het
lidmaatschapsformulier van EKVA invult en deze aan ons verstrekt. EKVA kan de volgende
persoonsgegevens verwerken van haar leden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnumer
E-mailadres
Geboortedatum
Lidmaatschapsnummer KNKV
IBAN gegevens ten behoeve van het incasseren van de contributie en andere
voorkomende bedragen
Machtiginggegevens in verband met de incasso van o.a. de contributie

De redenen waarom EKVA persoonsgegevens nodig heeft
EKVA verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen als u daarom
verzoekt of wanneer dit nodig is in verband met de uitvoering van uw lidmaatschap. Dit
contact kan telefonisch of schriftelijk (per email of post) zijn.
Verder zal EKVA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de uitvoering van de met
u (schriftelijk of mondeling) gesloten overeenkomst/ lidmaatschap. In de meest voorkomende
gevallen zal dit verband houden met de uitvoering van uw lidmaatschap zoals het incasseren
van contributie en andere praktische zaken rondom administratieve processen en analyses e.d.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld
om u te informeren over een nieuwe activiteit van EKVA.

Verwerkt EKVA ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid,
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
EKVA verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als zij dat moet op basis van de wet, met
uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerkt EKVA deze gegevens
alleen als dat noodzakelijk is voor uitvoering van het lidmaatschap/ overeenkomst. U kunt
hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat is ingevuld ten behoeve van het Jeugdkamp
van EKVA.
EKVA controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals
een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.
Hoe lang bewaart EKVA uw persoonsgegevens?
EKVA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn. Uw gegevens worden niet langer
dan twee jaar bewaard nadat uw lidmaatschap/ overeenkomst is beëindigd of wanneer er geen
lidmaatschap/ overeenkomst tot stand is gekomen.
Namen en adresgegevens worden langer bewaard voor doeleinden zoals een jubileum of
reünie maar nooit langer dan zeven jaar tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft
gegeven.
Financiële gegevens dienen wettelijk zeven jaar te worden bewaard met de minimale NAWgegevens.
Met wie deelt EKVA uw persoonsgegevens?
EKVA deelt uw gegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van uw
lidmaatschap/ overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om te
voldoen aan een afgesproken verplichting zoals ledenregistratie bij Sportlink/ KNKV en de
ING ten behoeve van de contributieverwerking via incasso.
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzake, correctie of verwijdering indienen bij het bestuur van EKVA. Het bestuur
zal uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.
Hoe gaat EKVA om met het gebruik van beeldmateriaal, internet en social media?
EKVA hanteert een protocol voor het plaatsen van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s op
de website van EKVA en op social media zoals bijvoorbeeld facebook, twitter en
groepsWhatsapp van de vereniging.
In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan EKVA zich houdt als het gaat om
beeldmateriaal van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.
Gebruik website/social media
EKVA beheert de website www.ekva.nl. Deze website heeft tot doel informatie te
verstrekken over de vereniging, de trainingen en de evenementen die EKVA organiseert.
Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten
en belangstellenden.

Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij EKVA. Het is niet
toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige
vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur
van de vereniging.
Tijdens alle activiteiten door EKVA georganiseerd binnen de eigen accommodatie en de
locatie van georganiseerde activiteiten van EKVA mogen foto- en video-opnames gemaakt
worden door en van leden en/of verzorgers van leden.
Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website en
Facebook- pagina’s wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen en zij worden
hierover ook niet ingelicht;
Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van EKVA , als de
ouders/verzorgers hier tegen bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur worden alleen foto’s
geplaatst waarop minimaal twee à drie kinderen te zien zijn.
Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij
EKVA, zoals leden van het bestuur, commissieleden, wedstrijdsecretariaat,
ledenadministratie, begeleiders en trainers. Als de betreffende persoon het hiermee niet eens
is, wordt de achternaam alsnog verwijderd.
Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een
functie voor EKVA, zoals leden van bestuur, commissieleden, wedstrijdsecretariaat,
ledenadministratie, begeleiders en trainers.
Als een ouder/verzorger problemen heeft met het gebruik van beeldmateriaal, dan zal in
overleg met deze persoon besloten worden dit beeldmateriaal te verwijderen;
Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het gebruik van
beeldmateriaal, dan wel beeldmateriaal van hun kind(eren), dienen dit schriftelijk kenbaar te
maken bij het bestuur. Dit bezwaar wordt in de ledenadministratie opgenomen, zodat hiermee
vervolgens rekening gehouden kan worden. Dit bezwaar kan altijd weer worden herroepen.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de eigen website, Facebook-pagina en andere eigen
social media.
Door uw lidmaatschap/ het lidmaatschap van uw kind bij EKVA gaat u akkoord met het
protocol gebruik beeldmateriaal zoals hierboven genoemd.
Hoe gaan wij om met websitebezoek?
Op de website van EKVA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Via Google
worden IP- adressen bijgehouden, het tijdstip van de opvraging en gegevens die uw browser
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses zodat de website verbeterd kan
worden.
Voor het Jeugdkamp van EKVA, Kent en schoolkorfbal worden inschrijfformulieren
opgeslagen via de website van EKVA. Deze worden direct na het betreffende evenement weer
verwijderd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
EKVA neemt de bescherming van uw persoongegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd worden of als u
aanwijzingen heeft dat er sprake is van misbruik van uw persoonsgegevens of dat uw
persoonsgegevens in handen zijn gevallen van partijen waar die niet horen dan kunt u contact
opnemen met het bestuur.
Wijzigingen Privacy Statement
EKVA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement voor het gebruik van regelmatig te
raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf
opslaan of raadplegen via www.ekva.nl/privacy.
Disclaimer
De inhoud van www.ekva.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel EKVA tracht
juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden,
verstrekt EKVA expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite
aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
Cookies
EKVA is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockiegebruik. EKVA maakt
gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social
media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te
koppelen.

