GPDR ( ook wel AVG )
De ‘General Data Protection Regulation’, ook wel de ‘Algemene Verordening
Gegevensbescherming ‘
Per 25 mei 2018 is deze wet in werking getreden. Deze verscherpte privacywetgeving is van invloed
op iedereen die persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Het gaat dan niet alleen om de relatie
vereniging – leden maar ook over persoonsgegevens van derden die verzameld en verwerkt worden.
In dit document wil ZV De Watersnip u op de hoogte stellen van het doel van de gegevens die wij
verzamelen en onderhouden aangaande deze privacywet.
Hoe komen wij aan de gegevens van de leden
Nieuwe leden kunnen zich via de website van ZV De Watersnip ( www.zvdewatersnip.nl ) aanmelden
als lid van de vereniging. Daarnaast vragen wij aan alle (nieuwe) leden om het formulier “AVG” in te
vullen en ondertekend bij één van de leden van het bestuur in te leveren bij het aangaan van een
lidmaatschap of als daar om gevraagd wordt. Bij aanmelding wordt niet om een kopie van ID of
paspoort/rijbewijs gevraagd. Met deze aanmelding gaat het lid ermee akkoord dat hij/zij kennis heeft
genomen van de reglementen en AVG. De gegevens van de leden worden verwerkt in het
administratiesysteem van Sportlink welke verbonden is aan de KNZB, de Koninklijke Nederlandse
Zwemmers Bond. De zomer en winterleden van ZV De Watersnip worden aangemeld als lid van de
KNZB.
Naast het bestuur hebben deze twee genoemde organisaties ook recht op toegang tot de
persoonsgegevens via Sportlink. Dit in verband met de betaling van het bondslidmaatschap. Door de
wedstrijdorganisatie wordt gebruik gemaakt van het programma Splash, dit programma staat ook in
verbinding met Sportlink en met KNZB. Vanuit het bestuur is het bestuurslid, die met de
ledenadministratie en die met de financiële administratie belast is, gerechtigd om de informatie van
de leden te verwerken en/of te wijzigen. De overige bestuursleden hebben alleen inzage. Van de
bestuursleden wordt verwacht dat zij discreet met de persoonsgegevens omgaan.
Sportlink en Splash zijn systemen waarbij je met behulp van een persoonlijke inlogcode online kunt
inloggen. De gegevens worden dan ook ‘in de cloud’ opgeslagen. Bij Sportlink maken wij als
vereniging gebruik van Club.Basis, Club.Contributie en Club.Boekhouding. Sportlink heeft alle AVGaspecten opgenomen in haar voorwaarden. Zie daarvoor de website www.sportlink.nl
PIA – Privacy Impact Assessment
Binnen de vereniging ( en als lid van de KNZB ) wordt er alles aan gedaan om een veilige omgeving
voor de leden te bieden. Dat geldt voor de persoonsgegevens maar ook tijdens de trainingen en
wedstrijden en andere bijeenkomsten die betrekking hebben op de zwemvereniging. Wanneer daar
aanleiding voor is zullen er foto’s gepubliceerd worden die ten doel hebben om informatie te
verstrekken over de vereniging. Omdat het bij ons om een zwemvereniging gaat en we discreet om
willen gaan met foto’s, zullen wij geen foto’s publiceren van leden in zwemkleding. Wij nemen geen
verantwoording voor foto’s die niet met toestemming van de vereniging zijn gemaakt en/of die
geplaatst worden door de leden via eigen sociale media.
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Binnen het bestuur maken wij elkaar op de AVG attent. Ledenlijsten, financiële overzichten etc.
worden na gebruik vernietigd om te voorkomen dat ze in verkeerde handen terecht komen.
Het beheer van de website wordt door het bestuur uitbesteed aan een ouder van één van onze
leden. Er wordt op toegezien dat de website bestand is tegen datalekken. Mocht er sprake zijn van
een datalek dan neemt de websitebeheerder direct contact op met een bestuurslid. Vervolgens
wordt in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor de leden. Vervolgens zal er een melding gemaakt
moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website worden geen ledengegevens
gedeeld.

Gebruik van mailboxen, whatsapp groepen, google-drive, VOG, mondelinge afspraken
ZV De Watersnip maakt gebruik van een verzamel-mailbox en verstuurt e-mails ( bijvoorbeeld de
nieuwsbrief ) per groep in BCC.
ZV De Watersnip maakt gebruik van whatsapp groepen, bijvoorbeeld voor het rijden op
zaterdagochtend. Met toestemming van de betrokkenen is deze groep aangemaakt. Het staat een
deelnemer van een whatsapp groep vrij om zich uit deze groep terug te trekken.
ZV de Watersnip maakt gebruik van google-drive om binnen het bestuur documenten uit te wisselen.
Het bestuur is zich ervan bewust dat deze niet voldoende beschermd is. Zeer persoonlijke informatie
is op deze drive niet te vinden, het betreft hier documenten zoals JPG bestandjes, werkbestandjes,
taakomschrijvingen.
Bij ZV de Watersnip heeft ieder bestuurslid en trainer een VOG aangevraagd. Mocht het zo zijn dat
een bestuursl id/trainer geen VOG kan ontvangen dan wordt er gekeken op welke aard deze persoon
kan functioneren. Het bestuur zal zich hierbij aan het huishoudelijk reglement en de statuten
houden.
Bij ZV de Watersnip geldt: mondeling mag je in overleg informatie delen, zodra de persoonsgegevens
op schrift staan is de AVG van toepassing.
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