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Privacy policy
KNDSB (verder: sportbond) 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. De sportbond houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wij kunnen dit privacy policy van tijd tot tijd wijzigen, maar als wij dit
doen dan vermelden wij dit op onze website.
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 deze Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
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 de sportbond zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
u na het doornemen van onze 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.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?
De sporbond verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelstellingen:











het faciliteren van de ledenadministratie van de Verenging;
het verzenden van mailingen met betrekking tot informatie over dovensport en daaraan
gerelateerde evenementen, waarbij de betrokkenen altijd de mogelijkheid hebben zich
hiervoor uit te schrijven;
het beschikbaar stellen van de (persoons)gegevens van de bestuursleden van de Vereniging
aan andere bij KNDSB aangesloten verenigingen en derden en het vindbaar maken op
internet van de Vereniging door het publiceren van de namen en/of e-mailadressen op de
volgende website: www.kndsb.nl;
het delen van de persoonsgegevens met de verzekeraar in het geval een betrokkene een
schade-incident aanmeldt;
voor audiogram kunnen wij bepalen of het actieve lid aan de norm van 55 db aan de beste
oor heeft;
het opnemen van contact met de Vereniging of de betrokkenen in verband met het
lidmaatschap van KNDSB;
het organiseren van KNDSB-competities en evenementen;
het organiseren van (regionale) selectietrainingen;
het uitzenden van selecties naar EL’s, WK’s en Deaflympics.
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Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Voor bovenstaande doelstellingen kan de sportbond de volgende persoonsgegevens van u
vragen:










Volledige naam
Adres
Woonplaats
Mobielnummer
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Nationaliteit
Audiogram

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.
De gegevens die u aan ons geeft zullen wij enkel doorspelen naar de reguliere sportbonden.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Persoonsgegevens en de Europese Economische Ruimte (= alle EU-landen plus
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese
Economische Ruimte (EER = alle EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) zonder uw
vooraf schriftelijk gegeven toestemming. Het verstrekken van deze gegevens kan bijvoorbeeld
noodzakelijk zijn bij inschrijvingen van sporters voor sportevenementen in landen buiten de
EER. Indien er geen toestemming gegeven wordt betekent dit dat de KNDSB geen
persoonsgegevens kan delen met het betreffende land met als gevolg dat de betreffende sporter
niet namens de KNDSB deel kan nemen aan dit sportevenement

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De sportbond bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
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Beveiliging
De sportbond neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
office@kndsb.nl.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u
het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat
wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij
dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?
Heb je overige vragen? Dan kan je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:
E: office@kndsb.nl
Adres: Willy Brandtlaan 40
6716 RK Ede
Dit privacybeleid is opgesteld in oktober 2019.

