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PRIVACYVERKLARING 

 

Di t  i s  de pr ivacyverk lar ing van H.S. Kinheim, gevest igd te P im Mul ier laan 1, 2024 BW 
Haarlem, ingeschreven in het handels regis ter van de Kamer van Koophandel  onder 
nummer 40594992 , hierna te noemen: “de vereniging”  
 
Bewust  of  onbewust  deel je  persoonsgegevens met ons. Wi j  v inden het van belang 
dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wi j  
in di t  s tatement voor je  ui teengezet hoe wi j  met jouw persoonsgegevens omgaan 
en welke rechten je hebt.  
 
In onderstaande tabel  kun je snel  en eenvoudig terugvinden met welk doel  we 
welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wi j  deze bewaren en wie deze 
persoonsgegevens eventueel  van ons ontvangen. 
 

Doel  Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 

Onderzoeken of je lid kunt worden 
 
En 
 
Het uitvoeren van de 
lidmaatschapsovereenkomst. 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres  
• Geboortedatum 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Indien je lid wordt 
gedurende de looptijd 
van de overeenkomst.  
Indien je geen lid wordt 
worden jouw gegevens 
zo snel als mogelijk 
verwijderd binnen 6 
maanden 

• KNBSB 
Persoonsgegevens 
zijn geregistreerd in 
Sportlink.  
 

Ledenadministratie 
[bijv. informatie over trainingen, 
wedstrijden en contributie] 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 

Uitvoering van de 
overeenkomst  

Gedurende de looptijd 
van de overeenkomst en 
tot 2 jaar daarna, daarna 
alleen in de financiële 
administratie voor 7 jaar. 

• Penningmeester 
• Coaches 
• Technische 

commissie 
• ClubCollect 

Team line-up voor wedstrijden 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Foto 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Zolang als men 
aangemeld is. 

• KNBSB 
competitie app 

• Scheidsrechter 
• Tegenstander 

Het aankopen van clubkleding 

• Voornaam 
• Achternaam 
• E-mailadres 
• (Kleding)maat 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Gedurende de looptijd 
van de overeenkomst en 
daarna alleen in de 
financiële administratie 
voor 7 jaar. 

• Producent 

Versturen digitale berichten, 
[bijv. Nieuwsbrieven en 
uitnodigingen] 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Geboortedatum 
• E-mailadres 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Zolang als men 
aangemeld is. 

• E-marketingtool 

Team line-up publicatie 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Foto 

Toestemming 
Zolang als de 
toestemming niet is 
ingetrokken. 

• Website 

Ter benadering na beëindiging 
lidmaatschap. 
[bijv. Een reünie of bijzondere 
gebeurtenis] 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres  
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 

Toestemming 
Zolang als de 
toestemming niet is 
ingetrokken. 

• E-marketingtool 
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Cookies  
H.S . Kinheim gebruikt  geen cookies  op haar webs i te. 
 
Inzage,  correctie en verwijdering van persoonsgegevens  
Je hebt het recht de Verenig ing te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens 
(tenzi j  de Verenig ing op grond van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) niet  gehouden i s  deze inzage te verschaffen) en om 
jouw gegevens te laten aanvul len, verwi jderen of  af  te schermen. Je dient je  bi j  
een dergel i j k  verzoek te ident i f iceren. Indien je wenst  dat jouw gegevens 
verwi jderd worden, zal  de Verenig ing deze verwi jdering doorgeven aan al le  andere 
organisat ies  die de betreffende gegevens van de Verenig ing hebben ontvangen. 
 
Bevei l ig ing persoonsgegevens 
De Verenig ing t reft  passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te 
bevei l igen tegen verl ies , ongeautori seerde toegang, publ icat ie en onrechtmat ige 
verwerking. Zo zo rgen wi j  dat al leen de noodzakel i jke personen toegang hebben 
tot  jouw gegevens, dat de toegang tot  de persoonsgegevens afgeschermd i s en 
dat onze vei l igheidsmaatregelen regelmat ig gecontro leerd worden.  
 
Minderja r igen  
Indien je minderjar ig  bent en wenst  te regis t reren dan dien je hiertoe expl ic iete 
toestemming van een ouder of  voogd te overleggen 
 
L inks naar andere webs ites  
De webs i te kan l inks  naar andere webs i tes  bevatten. Deze Pr ivacyverk lar ing i s  
a l leen van toepass ing op de webs i te van de Verenig ing. Ande re webs i tes  kunnen 
hun e igen privacy bele id hanteren. De Veren ig ing raadt je  aan om voor het gebruik 
van andere webs i tes  al t i jd de betreffende privacyverk lar ing van die webs i te te 
raadplegen.  
 
Wijz igen van het pr ivacy beleid  
De Verenig ing past  haar pr ivacy bele id van t i jd tot  t i jd aan om deze up-to-date te 
houden. Op de webs i te zal  s teeds de meest  recente vers ie  van onze 
Pr ivacyverk lar ing worden opgenomen. De Verenig ing raadt je  dan ook aan de 
Pr ivacyverk lar ing regelmat ig te raadplegen. B i j  belangri jke wi j z ig ingen zal  de 
Verenig ing er al les  aan doen je per e-mai l  en v ia de webs i te te informeren.  
 
Contactgegevens  
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of  de 
Verenging wi l t  verzoeken tot  inzage, correct ie en/of verwi jdering van jouw 
persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 
Verantwoordel i jke : Petra Schol tes-Koot 
E-mai l :  info@kinheim.net  
Te lefoonnummer: 06-53 73 94 37  
 
Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens  
Natuurl i j k  helpen wi j  je  ook graag verder al s  je  een k lacht hebt over de verwerk ing 
van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om 
een k lacht in te dienen bi j  de Autori te i t  Persoonsgegevens over onze verwerk ing 
van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor  contact opnemen met de Autori te i t  
Persoonsgegevens. 
 

 


