
PRIVACY VERKLARING
M.S.V. Zeemacht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in  
deze privacy verklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
M.S.V. Zeemacht verwerkt de volgende persoonsgegevens: 
- Voor- en achternaam;
- NAW-gegevens;
- Geboortedatum;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
- Geslacht;
- Bankgegevens;

HET DOEL VAN DEZE GEGEVENS IS OM: 
- Bijhouden ledenadministratie;
- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is;
- Je te informeren over, en aan te schrijven voor, wedstrijden of trainingen;
- Het inschrijven bij een (sport)bond.

AFDELINGEN KUNNEN ZELF OOK NOG GEGEVENS BIJHOUDEN, ZOALS:
- Sport gerelateerde data (tijden e.d.) 
- Videobeelden van trainingen en/of wedstrijden
- Blessures

HET DOEL VAN DEZE GEGEVENS IS OM: 
- Trainers en/of coaches te informeren over progressie van sporters
- Het optimaliseren van trainingen

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 
M.S.V. Zeemacht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 
je gegevens worden verzameld. Maximaal vier jaar na het verlopen van je lidmaatschap zullen je persoonsgegevens 
worden verwijderd uit onze bestanden. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 
M.S.V. Zeemacht verstrekt uitsluitend aan derden (bijvoorbeeld de sportbond) en alleen als dit nodig is voor de  
uitvoering van onze lidmaatschapsovereenkomst met jou of om te voldoen aan een (wettelijke) verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 
M.S.V. Zeemacht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
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GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om 
je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door M.S.V. Zeemacht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 
dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbe-
stand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of  
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar  
avg@zeemacht.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. M.S.V. Zeemacht wil 
je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,  
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
M.S.V. Zeemacht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om mis-
bruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als 
jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met de secretaris via secretaris@zeemacht.nl.

(SOCIAL) MEDIA 
Tijdens wedstrijden, en soms bij trainingen, worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt  
door M.S.V. Zeemacht voor bijvoorbeeld een artikel in de krant, op de website, in een nieuwsbrief, op Facebook, 
op Instragram of iets soortgelijks. Als je niet wilt dat de foto’s van jezelf of je kind worden gebruikt voor deze  
(social) media, kun je dit aangeven bij de secretaris van de vereniging via secretaris@zeemacht.nl. Bij wedstrijden 
mogen er zonder toestemming van het bestuur geen foto’s of filmopnames worden gemaakt. In de verschillende 
kleedruimtes en kleedkamers is het ten strengste verbonden om foto en/of filmopnames te maken met welk  
apparaat dan ook.

Het bestuur
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