PRIVACYVERKLARING KLOOTSCHIETERSVERENIGING JAVA
De Klootschietersvereniging Java (Kv Java), gevestigd aan de Snippertweg 4a, 7582 PC te Losser en
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr 40076224, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens vereniging:
Postadres: Cato Elderinkstraat 27, 7582 ZS Losser
Email_adres: secretaris@kvjava.nl
Website: https://www.kvjava.nl/
Persoonsgegevens:
De Kv Java verwerkt je persoonsgegevens in verband met het lidmaatschap waarvoor jij je bij ons hebt
aangemeld. De verwerking zal plaatsvinden door de secretaris en de penningmeester van de vereniging. De
noodzakelijke persoonsgegevens heb je zelf aan ons verstrekt en mogen derhalve door ons worden
verwerkt. Persoonsgegevens van leden onder de 16 jaar mogen alleen worden verwerkt met toestemming
van de ouders/voogd van het betreffende lid. De ouders/voogd dienen derhalve dan ook dit lid aan te
melden en geven ons dan gelijktijdig door deze aanmelding de toestemming voor de verwerking van de
noodzakelijke persoonsgegevens.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij noodzakelijk moeten verwerken:
• Persoonlijke gegevens: Voorna(a)m(en), Achternaam, Geslacht en Geboortedatum;
• Adresgegevens: Huisadres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer en E-mailadres;
• Financiële gegevens: IBAN nummer bankrekening.
De Kv Java verwerkt daarnaast ook enkele bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, te weten:
• Pasfoto's;
• Kledingmaten;
• Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar;
• Eventuele allergie voor bepaalde drank en/of etenswaren (altijd in overleg met betrokkene).
Doel verwerking persoonsgegevens:
Kv Java verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw (contributie) betalingen met de Kv Java;
• Voor de indeling in een team voor deelname aan de competitie van de overkoepelende organisatie;
• Voor de indeling in de juiste categorie voor persoonlijke wedstrijden;
• Verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen, jaarprogramma en of competitieprogramma;
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is omtrent zaken de vereniging en/of de competitie
betreffend (vooral bij spoedeisende zaken);
• Je te kunnen informeren over wijzigingen in het jaarprogramma en of competitieprogramma;
• Om goederen/post indien noodzakelijk bij je persoonlijk af te kunnen leveren;
• Het kunnen laten aanmaken van een op naam gestelde spelerspas voorzien van een pasfoto;
• Het kunnen bestellen van de wedstrijdkleding;
• Om te voorkomen dat er tijdens activiteiten van de vereniging drank en/of etenswaren worden
verstrekt (in het bijzonder bij kinderen) die een allergische reactie kunnen veroorzaken.
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Bewaartermijn:
Kv Java bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen zoals hierboven zijn
omschreven te realiseren.
Wij hanteren de volgende stelregel en bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: Bij beëindigen van het
lidmaatschap zullen alle persoonsgegevens uit het actieve ledenbestand worden verwijderd. Ook eventuele
derden die in het bezit zijn van deze persoonsgegevens (bv overkoepelende organisatie) zullen worden
opgedragen deze gegevens te verwijderen. Alle gegevens in archiefbestanden van de vereniging zullen ivm
met het historisch overzicht van de vereniging blijven staan. Ook als het wettelijk noodzakelijk is zullen
bepaalde gegevens langer worden bewaard, maar nooit langer dan deze wettelijke termijn en niet meer
gegevens dan noodzakelijk.
Delen van persoonsgegevens met sponsoren/derden:
Kv Java verstrekt en/of verkoopt jouw gegevens niet aan derden/sponsoren voor o.a. marketing doeleinden
De verstrekking zal uitsluitend aan derden geschieden indien dit nodig is om te voldoen aan jouw
lidmaatschapsovereenkomst met onze vereniging en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan die persoonsgegevens die onze overkoepelende organisatie
nodig heeft voor de deelname aan de competitie en andere wedstrijden die door hun worden
georganiseerd.
Fotoprotocol:
In de huidige tijd waarin bijna iedereen beschikt over een smartphone die voorzien is van een uitstekende
camera en er vele mogelijkheden zijn om de gemaakte foto’s met een paar swipebewegingen op het
internet te plaatsen, dienen hiervoor binnen de vereniging duidelijke regels te worden opgesteld:
• Foto’s en of video-opnames kunnen/mogen gemaakt worden door leden, ouders en/of verzorgers
van leden, de uitgenodigde pers en/of onze eigen pers en propagandacommissie tijdens
wedstrijden, evenementen en/of acties van de vereniging;
• Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor plaatsing in de lokale media (huis aan huis bladen,
regiokrant); op de eigen website (www.kvjava.nl); op de eigen sociale mediaportalen
(facebook/Twitter/WhatsApp groepen) en/of op het informatiescherm in het clubgebouw;
• Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op een van deze mediaportalen
wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
• De foto’s die geplaatst worden zullen uiteraard vóór plaatsing getoetst worden op fatsoenlijkheid
en/of ze niet aanstoot gevend zijn en bijdragen aan een positieve promotie/beeldvorming van onze
vereniging;
• Er worden bij plaatsing geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met
een functie binnen de club zoals leden van bestuur, begeleiders en/of trainers van de teams;
• Indien je hiertegen toch bezwaar hebt, dien je dit duidelijk vooraf bij ons of aan de fotograaf aan te
geven, zodat we de foto eventueel dusdanig kunnen aanpassen dat je niet meer herkenbaar in
beeld bent. Ook als een foto al geplaatst is kunt je dit aangeven via kvjava1939@gmail.com en dan
zullen we deze, waar mogelijk, weer verwijderen en/of aanpassen;
• Voor het maken en verwerken van foto’s van leden onder de 16 jaar is tevens de specifieke
toestemming van de ouders en/of voogd noodzakelijk. Door het aangaan van het lidmaatschap van
onze vereniging heb je hiermee automatisch ingestemd;
• Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die principieel bezwaar hebben tegen het plaatsen
van foto’s dan wel van hun kind(eren), dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur.
Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het
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plaatsen van foto’s op een van de mediaportalen. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen of
uitzonderingen op worden gemaakt (bv bij team/kampioenschapfoto);
Begeleiders, teamleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het
gebruik van beeldmateriaal. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een
incident voordoet, dient dit bij het bestuur te worden gemeld. Deze zal hier zorgvuldig mee
omgaan en zonodig maatregelen ter voorkoming treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden
aan de betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd;
Over gemaakte foto’s bij andere verenigingen en door derden in de openbare ruimte heeft de Kv
Java natuurlijk geen zeggenschap. Je dient hier zelf actie te ondernemen richting die
persoon/fotograaf om publicatie te voorkomen. Ook voor de opnamen die niet op een van
bovenstaande mediaportalen worden geplaatst maar louter voor eigen gebruik zijn bedoeld, gelden
geen nadere bepalingen zolang het maar persoonlijk beeldmateriaal of dat van een eigen kind
betreft. Staan er ook andere personen op de opnames en wil je dit op een ander openbaar
mediaportaal plaatsen, dien je hiervoor wel toestemming te hebben van die desbetreffende
perso(o)n(en). De vereniging aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Website:
De Kv Java beheert de website www.kvjava.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over
onze vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe
contacten en belangstellenden. De Kv Java gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op hun
website. Onze website en/of vereniging heeft namelijk niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers. Gegevens die via ons contactformulier worden verkregen zullen zolang worden bewaard
als noodzakelijk is voor het beantwoorden van de gestelde vraag.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming wel persoonlijke gegevens hebben verzameld,
neem dan contact met ons op via kvjava1939@gmail.com , dan verwijderen wij deze informatie.
Persoonsgegevens 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 de Kv Java. Ook 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 computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, door te sturen;
• Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, dataoverdraging van je persoonsgegevens,
intrekking van een toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar ons postadres of naar kvjava1939@gmail.com Voorbeeld brieven zijn te downloaden
op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven;
• Je dient er wel rekening mee te houden dat bij eventuele verwijdering of intrekking van de
toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens, dit van invloed kan zijn op je
lidmaatschapsovereenkomst met de vereniging;
• Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering door jou is gedaan,
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie de MRZ (machine readable zone) zwart. Dit is de strook met nummers onderaan je
legitimatiebewijs met o.a. het paspoortnummer en het BSN (Burgerservicenummer). Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek.
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Klachten:
Kv Java wil je er tevens op wijzen dat je ook 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-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Verwerkingsregister:
Dit is een digitaal register waarin alle activiteiten worden omschreven waarbij persoonsgegevens worden
verwerkt. De Kv Java houdt geen verwerkingsregister bij omdat dit niet is verplicht voor organisaties met
minder dan 250 medewerkers. Tevens worden er ook niet stelselmatig (bijzondere) persoonsgegevens
verwerkt en heeft de verwerking geen risico voor de betrokkenen.
Functionaris voor gegevensbescherming (FG):
Het aanstellen van een speciale functionaris die belast is met de gegevensbescherming van
persoonsgegevens is voor onze vereniging ook niet verplicht. Dit geldt namelijk alleen voor a)
Overheidsinstanties en Publieke organisaties; b) Instanties die als kernactiviteiten op grote schaal
individuen volgen en c) Instanties die als kernactiviteit structureel en op grote schaal bijzondere
persoonsgegevens verwerken. Het bestuur blijft altijd eindverantwoordelijk voor de juiste naleving van
deze privacyverklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Beveiliging persoonsgegevens:
Kv Java neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo
zijn de digitale bestanden met persoonsgegevens beveiligd met een wachtwoord en zijn de ledenlijsten op
de website alleen te bereiken via een beveiligde pagina. Tevens maakt de website gebruik van een
betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Hardcopy namenlijsten zullen alleen verstrekt worden binnen de vereniging en dan enkel aan die personen
die dit nodig hebben voor de uitvoering van een bepaalde taak binnen de vereniging (feestcommissie,
juniorencommissie, kascontrole commissie, reüniecommissie, wedstrijdkleding commissie, pers en
propaganda commissie). Met deze personen zal indien nodig een geheimhoudingsverklaring worden
opgesteld, om er voor te zorgen dat de veiligheid van de persoonsgegevens gegarandeerd blijft en er geen
datalekken kunnen plaatsvinden. Indien er eventueel met derden sommige gegevens worden gedeeld, zal
er een verwerkerovereenkomst worden afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kv Java blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Bij het versturen van een e-mail aan meerdere leden, zullen/moeten de ontvangers anoniem vermeld
worden in de “BCC”, zodat de e-mailadressen niet voor iedereen zichtbaar zijn.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via kvjava1939@gmail.com.
Deze Privacyverklaring is op de ledenvergadering van 11 juni 2018 behandeld en door deze vergadering
voor akkoord bevonden. Alle nieuwe leden zullen op een aanmeldingsformulier moeten instemmen met
deze privacyverklaring. Voor leden onder de 16 jaar zal dit moeten worden gedaan door de
ouders/verzorgers.
Het Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
adviseren je om hier regelmatig de Privacyverklaring te bekijken. Ook zal deze verklaring worden
opgenomen in het Aanvullend Reglement van de vereniging.
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