
Beleid   persoonsgegevens   (AVG)   2021   
Sinds   25   mei   2018   geldt   voor   de   hele   Europese   Unie   de   privacywet   Algemene   Verordening   
Gegevensbescherming   (AVG).   Dit   document   beschrijft   het   beleid   van   Shorttrack   Alkmaar   
met   betrekking   tot   de   verwerking   van   persoonsgegevens   van   onze   leden.   
  

Bewust   of   onbewust   deelt   u   persoonsgegevens   met   ons.   Wij   vinden   het   van   belang   dat   
zorgvuldig   wordt   omgegaan   met   uw   persoonsgegevens.   Daarom   hebben   wij   voor   u   
uiteengezet   hoe   wij   met   uw   persoonsgegevens   omgaan   en   welke   rechten   u   heeft.   Heeft   u   
vragen   naar   aanleiding   van   het   lezen   van   dit   statement,   stel   u   vraag   dan   gerust   per   e-mail   
aan    secretaris@shorttrackalkmaar.nl .     
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Algemeen   
De   persoonsgegevens   die   u   deelt   met   Shorttrack   Alkmaar   worden   door   de   
ledenadministratie   van   de   vereniging   beheerd   en   beperkt   gedeeld   met   het   bestuur   en   
trainers.   De   ledenlijst   met   persoonsgegevens   worden   bewaard   in   de   portal   mijnKNSB.   Op   de   
google   drive   van   Shorttrack   Alkmaar   worden   de   inschrijflijsten,   presentielijsten   en   
e-maillijsten   opgeslagen.   
  

Op   de   google   drive   kunnen   de   documenten   met   persoonsgegevens   bewaard   worden,   de   
toegang   tot   de   persoonsgegevens   is   beperkt   tot   het   bestuur,   de   ledenadministratie   en   de   
webbeheerder.   De   google   drive   is   beveiligd   authenticatie   in   twee   stappen;   een   wachtwoord   
en   bevestiging   per   smartphone.   
  

Shorttrack   Alkmaar   bewaart   persoonsgegevens   niet   langer   dan   noodzakelijk   voor   het   doel   
waarvoor   deze   zijn   verstrekt   dan   wel   op   grond   van   de   wet   is   vereist.   

Opvragen   persoonsgegevens   

U   hebt   het   recht   om   Shorttrack   Alkmaar   te   verzoeken   om   inzage   van   uw   persoonsgegevens   
en   om   uw   gegevens   te   laten   aanvullen,   verwijderen   of   af   te   schermen.   U   dient   zich   bij   een   
dergelijk   verzoek   te   identificeren.   Indien   u   wenst   dat   uw   gegevens   verwijderd   worden,   zal   
Shorttrack   Alkmaar   deze   verwijdering   doorgeven   aan   alle   andere   organisaties   die   de   
betreffende   gegevens   van   ons   hebben   ontvangen.   

Beveiliging   persoonsgegevens   

Shorttrack   Alkmaar   treft   passende   maatregelen   om   uw   persoonsgegevens   te   beveiligen   
tegen   verlies,   ongeautoriseerde   toegang,   publicatie   en   onrechtmatige   verwerking.   Zo   zorgen   
wij   dat   alleen   de   noodzakelijke   personen   toegang   hebben   tot   uw   gegevens,   dat   de   toegang   
tot   de   persoonsgegevens   afgeschermd   is   en   dat   onze   veiligheidsmaatregelen   regelmatig   
gecontroleerd   worden.   

Minderjarigen   

Indien   u   zich   als   minderjarige   wenst   te   registreren   dient   u   hiertoe   expliciete   toestemming   van   
uw   ouder   of   voogd   te   overleggen.   

Verstrekking   van   persoonsgegevens   aan   derden   

Zonder   uw   toestemming   verstrekt   Shorttrack   Alkmaar   uw   persoonsgegevens   alleen   aan   
derden   als   dit   noodzakelijk   is   voor   de   uitvoering   van   de   overeenkomst   die   de   vereniging   met   
u   heeft,   tenzij   de   vereniging   wettelijk   verplicht   is   om   uw   persoonsgegevens   te   verstrekken   
aan   deze   derden.     
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Cookies   

Een   cookie   is   een   klein   tekstbestand   die   met   de   pagina’s   van   een   websites   wordt   
meegestuurd   en   door   de   browser   op   uw   computer,   tablet   of   mobiele   telefoon   wordt   
opgeslagen.   We   gebruiken   cookies   om   u   meer   service   te   bieden   bij   het   bezoeken   van   onze   
websites,   die   daardoor   makkelijker   worden   in   gebruik.   Cookies   zorgen   er   bijvoorbeeld   voor   
dat   u   ingelogd   kan   blijven   op   een   website   of   dat   uw   voorkeuren,   zoals   locatie-   en   
taalinstellingen,   worden   onthouden.   We   kunnen   dankzij   cookies   zien   hoe   vaak   onze   
websites   -   en   welke   pagina’s   -   door   bezoekers   worden   bekeken.   
Voor   het   plaatsen   van   bepaalde   cookies   moet   u   eerst   toestemming   te   geven,   voordat   deze   
cookies   mogen   worden   gebruikt.   Deze   toestemming   is   niet   nodig   indien   en   voor   zover   het   
technisch   noodzakelijke   (functionele)   cookies   en   analytische   cookies   betreft,   in   de   zin   van   de   
toepasselijke   wetgeving,   zoals   artikel   11.7a   lid   3   Telecommunicatiewet   en   de   ePrivacy   
Verordening.  
U   kunt   uw   toestemming   voor   cookies   altijd   weer   intrekken,   door   uw   internet   instellingen   te   
wijzigen.   Meer   informatie   omtrent   het   in-   en   uitschakelen   en   het   verwijderen   van   cookies   
kunt   u   vinden   in   de   Help-functie   van   uw   browser.     

Links   naar   andere   websites   

De   website   kan   links   naar   andere   websites   bevatten.   Deze   Privacyverklaring   is   alleen   van   
toepassing   op   de   websites   van   de   Vereniging.   Andere   websites   kunnen   hun   eigen   
privacybeleid   hanteren.   Shorttrack   Alkmaar   raadt   u   aan   om   voor   het   gebruik   van   andere   
websites   altijd   de   betreffende   privacyverklaring   van   die   websites   te   raadplegen.     

Wijziging   van   het   privacy   beleid   

Shorttrack   Alkmaar   past   haar   privacybeleid   van   tijd   tot   tijd   aan   om   deze   up-to-date   te   
houden.   Op   de   websites   zal   steeds   de   meest   recente   versie   van   ons   Privacyverklaring   
worden   opgenomen.   

Contactgegevens   

Indien   u   vragen   hebt   over   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens   of   Shorttrack   Alkmaar   
wilt   verzoeken   tot   inzage,   correctie   en/of   verwijdering   van   uw   persoonsgegevens,   kunt   u   
contact   opnemen   met   het   secretariaat   van   Shorttrack   Alkmaar:   
secretaris@shorttrackalkmaar.nl   

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.   Op   grond   van   de   AVG   heeft   u   bovendien   het   recht   om   een   klacht   in   te   
dienen   bij   de   Autoriteit   Persoonsgegevens   over   onze   verwerkingen   van   uw   
persoonsgegevens.   U   kunt   hiervoor   contact   opnemen   met   de   Autoriteit   Persoonsgegevens.    
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Overzicht   persoonsgegevens   
Hieronder   volgt   een   overzicht   van   de   persoonsgegevens   welke   met   ons   gedeeld   worden.   
Hier   kunt   u   vinden   met   welk   doel   we   welke   persoonsgegevens   van   u   verzamelen,   wie   deze   
persoonsgegevens   kunnen   inzien   en   wie   deze   persoonsgegevens   eventueel   van   ons   
ontvangen.   

Ledenadministratie   

Bij   afname   van   een   lidmaatschap,   abonnement   of   ander   trainings-product   bij   Shorttrack   
Alkmaar   worden   de   volgende   gegevens   gevraagd:   

● Relatienummer   KNSB   
● Voornaam,   Achternaam   en   Voorletter   
● Geslacht   
● Adres;   Straat,   huisnummer,   postcode   en   plaats   
● Geboortedatum   
● Telefoonnummer   
● E-mailadres   
● Licenties   bij   KNSB   
● Schaatsdiscipline   
● Afname   lidmaatschap   
● Afname   abonnementen   

  
Deze   gegevens   worden   door   Shorttrack   Alkmaar   gebruikt   voor   ledenadministratie   en   worden   
opgeslagen   in   de   portal   mijnKNSB   van   Shorttrack   Alkmaar.   Geanonimiseerde   gegevens   
kunnen   worden   opgevraagd   door   het   Gewest   NH/U   en   Schaatsfederatie   Alkmaar   (ASF).   
  

Het   bestuur,   bestaande   uit   de   voorzitter,   vice   voorzitter,   secretaris   en   penningmeester   
hebben   toegang   tot   deze   persoonsgegevens.   Naast   het   bestuur   heeft   de   ledenadministratie   
ook   toegang   tot   deze   persoonsgegevens.   

Presentielijsten   

De   presentielijsten   bevatten   de   volgende   persoonsgegevens:   
● Voornaam   en   achternaam   
● Presentie   
● Type   abonnement   

  
De   presentielijsten   zijn   in   te   zien   door   het   bestuur,   trainers,   ledenadministratie   en   
webbeheerder.   De   statistische   gegevens   verkregen   uit   de   presentielijsten   worden   
geanonimiseerd   en   kunnen   met   derden   worden   gedeeld   voor   bijvoorbeeld   statistieken   voor   
de   ALV.   
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Wedstrijdsecretariaat   

Voor   het   inschrijven   voor   wedstrijden   worden   de   volgende   persoonsgegevens   gedeeld   met   
ShorttrackOnline   en   KNSB:   

● Voornaam,   Achternaam   en   Voorletter   
● Relatienummer   KNSB   
● Geslacht   
● Geboortedatum   
● Wedstrijdcategorie  
● 500   meter   tijd   

  
Het   wedstrijdsecretariaat   stuurt   een   overzicht   van   de   inschrijvingen   na   het   sluiten   van   de   
inschrijvingsperiode   naar   de   trainers.   
Voor   verschillende   wedstrijden   dient   het   inschrijfgeld   betaald   te   worden   via   Schaatsen.nl,   
Shorttrack   Alkmaar   ontvangt   hierover   geen   gegevens.   

Inschrijflijst   interclubwedstrijden   

De   inschrijflijsten   bevatten   de   volgende   persoonsgegevens:   
● Voornaam   en   achternaam   
● Geboortedatum   en/of   leeftijd   
● Wedstrijdnummer   
● Vereniging   
● 333   en   500   m   tijd   

  
De   inschrijflijsten   zijn   in   te   zien   door   het   bestuur,   trainers,   wedstrijdorganisatie,   
ledenadministratie,   organiserende   shorttrackvereniging   en   inschrijftafel-medewerkers.   

Versturen   van   digitale   berichten   

Shorttrack   Alkmaar   stuurt   met   enige   regelmaat   digitale   berichten   via   e-mail   met   informatie   
over   de   vereniging,   trainingen,   wedstrijden   en   andere   activiteiten.   Shorttrack   Alkmaar   heeft   
lijsten   met   e-mailadressen   welke   zijn   in   te   zien   door   het   bestuur,   trainers,   
wedstrijdsecretariaat,   ledenadministratie   en   webbeheerder.   

Enquêtes   

Voor   het   inventariseren   van   wensen   gebruikt   Shorttrack   Alkmaar   enquêtes   met   behulp   van   
de   tool   Google   Forms.   De   informatie   wordt   verzameld   en   gebruikt   door   de   betreffende   
commissie.   De   betrokken   personen   worden   genoemd   in   de   uitnodiging   tot   het   invullen   van   
de   enquête.   
  

De   persoonsgegevens   zijn   afhankelijk   van   het   doel   van   de   enquête.   De   resultaten   kunnen   
anoniem   gedeeld   met   overige   vrijwilligers   binnen   de   vereniging.   
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Evenementen   

Voor   het   organiseren   van   wedstrijden   en   evenementen   heeft   Shorttrack   Alkmaar   een   lijst   
met   vrijwilligers   met   e-mailadressen.   
  

De   vrijwilligerslijst   is   in   te   zien   door   het   bestuur,   trainers,   wedstrijdorganisatie   en   
organiserende   shorttrackvereniging.   Op   de   evenementendag   wordt   is   vrijwilligerslijst   op   
papier   beschikbaar   voor   de   organiserende   vrijwilligers   en   vrijwilligers   die   daar   naar   vragen.   

Website   Shorttrack   Alkmaar   

Voor   het   verbeteren   van   onze   digitale   dienstverlening   maken   wij   gebruik   van   de   volgende   
persoonsgegevens:   

● Voornaam   en   achternaam   
● E-mailadres   
● Leeftijdscategorie     
● Wedstrijdcategorie  
● Ordergegevens   (koopgedrag)   
● Cookies   

  
Shorttrack   Alkmaar   maakt   gebruik   van   diensten   van   Google,   Facebook   en   WordPress.   De   
gegevens   van   onze   website   worden   niet   actief   gebruikt   bij   de   genoemde   diensten   maar   zijn   
wel   inzichtelijk   voor   Google   Analytics,   Facebook-pixel   en   WooCommerce.   

Account   Shorttrack   Alkmaar   

Het   account   op   de   website   van   Shorttrack   Alkmaar   bevatten   de   volgende   
persoonsgegevens:   

● Voornaam   en   achternaam   
● E-mailadres   
● IP-adres   
● Gebruikersnaam   
● Wachtwoorden     
● Betalingsgegevens   
● Toestemmingsverklaring   
● Cookies   

  
De   accountgegevens   zijn   in   te   zien   door   webbeheerder,   penningmeester   en   
ledenadministratie.   

Contactformulier   

Het   digitale   contactformulier   op   de   website   van   Shorttrack   Alkmaar   stuurt   het   bericht   door   
middel   van   een   e-mail   naar   het   bestuur   en   de   webbeheerder.   De   naam   en   het   e-mailadres   
wordt   gebruikt   om   contact   met   u   op   te   nemen   over   het   onderwerp   dat   is   beschreven   in   het   
bericht   van   het   contactformulier.     
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Webwinkel   

De   webwinkel   van   Shorttrack   Alkmaar   maakt   gebruik   van   de   volgende   persoonlijke   
gegevens:   

● OrderID  
● Mollie-betalings   ID   
● Voornaam   en   achternaam   
● E-mailadres   
● Factuuradres   
● Bezorgadres(indien   fysiek   product)   
● Telefoonnummer   
● IP-adres   
● Product   
● Cookies   

  
De   webwinkel   gegevens   zijn   in   te   zien   door   webbeheerder,   penningmeester   en   
ledenadministratie.   Voor   het   betaalverkeer   in   de   webshop   worden   Woocommerce   en   Mollie   
gebruikt.   

WooCommerce   
WooCommerce   verzameld   alleen   informatie   wanneer   daar   reden   voor   is,   zoals   het   leveren   
van   services,   ter   communicatie   of   ter   verbetering   van   diensten.   De   privacy   verklaring   van   
WooCommerce   kunt   u   hier   vinden:    https://automattic.com/privacy/ .     

Mollie   
De   gegevens   die   Mollie   ontvangt   worden   verwerkt   op   basis   van   een   eigen   
verantwoordelijkheid.   Mollie   is   daarom   geen   verwerker,   maar   een   zelfstandig   
verwerkingverantwoordelijke   als   bedoeld   in   de   AVG.   Dit   betekent   dat   Shorttrack   Alkmaar   zelf   
verantwoordelijk   is   voor   een   veilige   en   correcte   verwerking   van   de   persoonsgegevens   en   het   
opstellen   van   een   eigen   privacyverklaring.   De   privacyverklaring   van   Mollie   kunt   u   hier   
vinden:    https://www.mollie.com/nl/privacy   
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