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“Privacy Statement Iisclub “Foarút” Surhuisterveen      (IFS19)01 
 
Algemeen 
Uw privacy is van het grootste belang voor de Iisclub “Foarút” Surhuisterveen (hierna “de Iisclub). Indien 
wij uw persoonsgegevens voor een bepaald doel moeten verwerken doen wij dat in overeenstemming 
met de wetgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die uw 
persoonsgegevens beschermen. De Iisclub is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking die u 
ons heeft gegeven. In dit statement wordt beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en 
welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan 
gerust per e-mail aan de secretaris van de Iisclub: secretaris@Iisclubfoarutsurhuisterveen.nl. 
 
Welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe gaat de Iisclub daar mee om? 
Om als vereniging een goede leden administratie en lidmaatschap te kunnen beheren overeenkomstig de 
AVG zorgen wij in ieder geval dat wij: 

- 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 beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn; 

- Uw uitdrukkelijke toestemming vragen 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 en door u toestemming is verleend; 

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

 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Iisclub de volgende persoonsgegevens van u vragen, 
behandelen, of in het bezit hebben: 

- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Geslacht; 
- Adres (straat en huisnummer, postcode, woonplaats); 

- Geboortedatum; 
- Telefoonnummer; 
- Bankgegevens (betaalgegevens); 
- Datum lidmaatschap 
- E-mailadres; 

- In voorkomende gevallen: de kledingmaat (in geval van bestelling van clubkleding) of geslacht. 
 
De Iisclub is lid van het gewest Friesland van de KNSB, daarom kunnen persoonsgegevens van u ook 
opgenomen in de administratie van de KNSB. Deze persoonsgegevens omvatten dan: naam, geslacht, 
adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en datum van start lidmaatschap. Het beheren van 
uw persoonsgegevens door de KNSB valt onder de verantwoording van de KNSB. 
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Rechtsgrond van de verwerking van uw gegevens 
Volgens de AVG mag de Iisclub alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een wettelijke 
toegestane reden is. De Iisclub hanteert de volgende toegestane redenen voor de verwerking van 
persoonsgegevens: 

• In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst (het lidmaatschap van de 
Iisclub); 

• om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en 
verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving); 

• in verband met activiteiten die het Lidmaatschap van Iisclub met zich mee kan brengen waarbij de 
Iisclub erop let dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt.  
 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens 
De Iisclub is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de Iisclub 
de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebben bepaald en dat 
Iisclub verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten. Contact persoon voor de AVG bij 
de Iisclub is de secretaris. 
 
Voor welke doeleinden gebruikt de Iisclub uw gegevens? 
De lidmaatschapsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van het lidmaatschap, waaronder: 

- het vaststellen en innen van de jaarlijkse lidmaatschap bijdrage; 
- het registreren van gegevens voor bij het lidmaatschap behorende producten zoals 

verzekeringen, eventuele abonnementen en/of voorzieningen; 
- het verwerken en publiceren van wedstrijduitslagen van wedstrijden waar u aan deel genomen 

heeft; 
- het toezenden van e-mails (of nieuwsbrief) aan leden met daarin aankondigingen, uitnodigingen 

of overige informatie; 
- het registreren van een door de betrokkene verleende toestemming voor de verwerking van zijn 

persoonsgegevens, waaronder (wedstrijd)verslagen en/of fotomateriaal; 
 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt? 
Als leden inschrijvingen zelf niet rechtstreeks met andere wedstrijdorganisaties regelen, het namens de 
deelnemer door de Iisclub inschrijven voor wedstrijden waarbij het opgeven voor deelname aan deze 
wedstrijden tevens als goedkeuring wordt aangemerkt voor het gebruik van persoonsgegevens door de 
Iisclub. 
 
Naast mogelijke verstrekking aan de KNSB, verstrekt de Iisclub uw persoonsgegevens zonder uw 
toestemming niet aan derden, tenzij: 

- de Iisclub daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak 
- dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Iisclub (zoals 

bijvoorbeeld een licentieovereenkomst) 

- u hier specifieke toestemming voor heeft gegeven. 
 
Uitwisseling van persoonsgegevens 
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij 
persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn wellicht de KNSB of wedstrijd 
secretariaten van wedstrijd organiserende instanties voor zover inschrijving niet door 
wedstrijddeelnemers zelf is geregeld. Als er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke 
verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de 
overeenkomst tussen u en de Iisclub. 
. 
De Iisclub zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel 
ter beschikking stellen aan derden, anders dan beschreven in deze privacyverklaring. 
 
De Iisclub is niet aansprakelijk wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform 
geldende wettelijke verplichtingen. 
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Beeldmateriaal: 
Er kunnen tijdens evenementen en wedstrijden beeldmateriaal gemaakt worden, waaronder foto’s en 
video’s, waarop leden te zien zijn. De Iisclub kan dit beeldmateriaal verwerken op de website om verslag 
te doen van onze evenementen en wedstrijden en voor archiefdoeleinden. Deze verwerkingen zijn altijd 
vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Het is ondoenlijk om in deze gevallen vooraf 
toestemming te vragen van alle leden, maar bij het aanwezig zijn tijdens deze evenementen wordt ervan 
uitgegaan dat de leden bewust zijn dat dit kan gebeuren en beeldmateriaal wordt vastgelegd en geplaatst 
op media  waarop zij voorkomen. Als lid van de Iisclub stemt u met deze regels in. Mochten leden 
bezwaar hebben bij het plaatsen van het beeldmateriaal waarop zij herkenbaar zijn dan zal dit materiaal 
op verzoek worden verwijderd. Bezoekers dienen dit kenbaar te maken aan de secretaris: 
secretaris@Iisclubfoarutsurhuisterveen.nl 
  
Social Media 
Om verslag te doen van de Iisclub-evenementen en wedstrijden kan gebruik gemaakt worden van social 
media. Voor dit doel kan de Iisclub beeldmateriaal van leden op onze social media-pagina’s posten. Het 
is ondoenlijk om in deze gevallen vooraf toestemming te vragen van alle leden maar bij het aanwezig zijn 
tijdens deze evenementen wordt ervan uitgegaan dat de leden bewust zijn dat dit kan gebeuren en 
beeldmateriaal wordt vastgelegd en geplaatst waarop zij voorkomen. Als lid van de Iisclub stemt u met 
deze regels in. Mochten leden bezwaar hebben bij het plaatsen van het beeldmateriaal waarop zij 
herkenbaar zijn dan zal dit materiaal op verzoek worden verwijderd. Leden dienen dit kenbaar te maken 
aan de secretaris: secretaris@Iisclubfoarutsurhuisterveen.nl 
 
Het door leden van Iisclub of op basis van eigen identiteit geplaatst beeldmateriaal op social media valt 
buiten de verantwoordelijkheid van de Iisclub als vereniging en is een verantwoordelijkheid van de 
plaatser zelf. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy statement van het 
betreffende social media platform van toepassing. 
 
Cookies, 
Het is mogelijk dat bij het bezoeken van de website van de Iisclub gebruik gemaakt kan worden van 
zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website 
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 
Indien de Iisclub op haar website gebruik maakt van cookies, dan zijn dat alleen technische en 
functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die de 
Iisclub op haar website zou kunnen gebruiken zijn dan noodzakelijk voor de technische werking van de 
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen er dan voor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook zou de Iisclub hiermee haar website kunnen optimaliseren. 
De huidige versie van ons website maakt nog geen gebruik van cookies. 
U kunt zich echter altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen 
van uw browser verwijderen. 
 
Bewaren van persoonsgegevens 
De Iisclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de 
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving 
vereist. Op verzoek kan de secretaris van de Iisclub u informeren wat deze termijnen zijn.  
 
Uw privacy rechten 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van 
uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte 
kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. 
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. 
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
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Wijzigen toestemming verwerking en informatievoorziening 
Indien u geen prijs stelt op informatie van de Iisclub, of uw toestemming voor de verwerking wenst in te 
trekken, kunt u een email sturen naar de secretaris van de Iisclub: 
secretaris@Iisclubfoarutsurhuisterveen.nl. 
De wijziging zal zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd. 
Indien het intrekken van de toestemming inhoud dat er geen goed lidmaatschap beheer kan worden 
uitgevoerd, kan de Iisclub overgaan tot het beëindigen van het lidmaatschap. 
 
Beveiliging 
De Iisclub heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt de Iisclub dat alleen de 
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens 
afgeschermd is met goede beveiligingsmaatregelen (password). 
 
Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens 
Op het moment dat een data-lek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor leden van de Iisclub 
meebrengt, deelt de Iisclub dit zo snel mogelijk mede aan betrokkene. 
 
Wijzigingen 
De Iisclub kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Op de website zal steeds de meest 
recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Iisclub raadt u dan ook aan de 
Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Iisclub er alles aan doen u 
per email en via de websites te informeren. 
 
Minderjarigen 
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren als lid van de Iisclub dient u hiertoe expliciete 
toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 
 
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Ook voor klachten verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris van de 
Iisclub. 
 
Vragen? 
Bij vragen kunt u een email sturen aan de secretaris van de Iisclub, 
secretaris@Iisclubfoarutsurhuisterveen.nl. 
Wilt u uw gegevens corrigeren of inzage in uw gegevens hebben die door Iisclub worden vastgelegd, of 
heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door Iisclub dan kunt u eveneens een email 
sturen aan de secretaris. 
 
Geldigheid 
Dit privacy statement is van toepassing op alle leden van de Iisclub en is gekoppeld aan het lidmaatschap 
van de vereniging.  
Als lid van de Iisclub geldt de wijze hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft 
zoals in dit privacy statement wordt beschreven. 
Deze versie van de privacy statement is geldig ingaande 01 januari 2019 
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