Privacyverklaring CKC ADO
Dit is de privacyverklaring van Christelijke Korfbalclub Alles Door Oefening (gevestigd te
‘s-Gravendeel), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 40322057, hierna te noemen: ‘de Vereniging’ of ‘C.K.C. ADO’.

Contactgegevens
https://ckcado.nl/
p/a Constantijnstraat 21
3295 CC ‘s-Gravendeel
078 645 0094

Persoonsgegevens die wij verwerken
C.K.C. ADO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Doel

Onderzoeken of u lid kan
worden
en/of
het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereenkomst.

Welke persoonsgegevens
●
●
●
●

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatu
m
● Telefoonnum
mer
● E-mail adres*
● Pasfoto / Foto
van gezicht

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Uitvoering van
de
overeenkomst

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

NVT

Administratie (Sportlink
en/of ledenbestand)

●
●
●
●

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnum
mer
● E-mail adres*
● Bankgegevens
● Betaalgegevens

Uitvoering van
de
overeenkomst

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

● Boekhouder
● Accountant
● Belastingdienst

Het verrichten en versturen
van aankopen en/of
informatie

●
●
●
●

Uitvoering van
de
overeenkomst

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

● Mollie

Voornaam
Achternaam
E-mailadres*
Bankgegevens
● Betaalgegevens

* Gegevens die door u zelf per e-mail worden verstuurd (inclusief e-mailadres), kunnen ook
worden bewaard.
Hieronder vindt u een overzicht van overige persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:
❖ IP-adres (webserver)
❖ Geanonimiseerde gegevens over activiteiten op onze website (Google Analytics)
❖ Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics, webserver)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
C.K.C. ADO verwerkt in haar ledenbestand de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u als lid:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar (leden)
Onze website heeft echter niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van
een minderjarige, neem dan contact met ons op via adosecretariaat@gmail.com, dan
verwijderen wij deze informatie.
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren als lid dient u hiertoe expliciete
toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
C.K.C. ADO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Het afhandelen van uw betaling bij evenementen
● Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (Mikado)
● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
● Om goederen en/of diensten bij u af te leveren (Mikado, programmaboekjes)

Geautomatiseerde besluitvorming
C.K.C. ADO neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een vrijwilliger van C.K.C. ADO) tussen zit. C.K.C. ADO gebruikt de volgende
computerprogramma's of -systemen:
1. Mollie : U verzendt gegevens naar C.K.C. ADO door digitale betalingen te verrichten
via de website, bijvoorbeeld voor de barbecue die jaarlijks met het
dubbelschiettoernooi wordt georganiseerd. C.K.C. ADO gebruikt deze gegevens om
evenementen beter te kunnen organiseren. U kunt ons op ieder moment vragen de
eerder opgegeven informatie te verwijderen of wijzigen.
a. Mollie heeft al haar apps inmiddels voorzien van functies en uitleg over de
bewaking van de privacyaspecten.
b. Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens werkt Mollie niet in
opdracht van ckc ADO en C.K.C. ADO niet in opdracht van Mollie. De
gegevens die Mollie ontvangt, worden verwerkt op basis van een eigen
verantwoordelijkheid. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig
verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit standpunt heeft Mollie ook opgenomen onder
punt 9 van haar Privacyverklaring.
c. Dit betekent dat C.K.C. ADO verantwoordelijk is voor een veilige en correcte
verwerking van de persoonsgegevens en het opstellen van een eigen
privacyverklaring. Een verwerkersovereenkomst tussen C.K.C. ADO en Mollie
is dan ook niet van toepassing.
2. Sportlink (persoonsgegevens worden vanuit Sportlink in de website geladen)
a. Sportlink heeft al haar apps inmiddels voorzien van functies en uitleg over de
bewaking van de privacyaspecten.
Voor meer informatie over de positie van de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, zie
de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming van het Ministerie van Justitie
en Veiligheid. Klik hier om deze te lezen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
C.K.C. ADO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de
financiële administratie voor 7 jaar. De bewaartermijn van deze gegevens kan afwijken
indien (schriftelijk of mondeling) een overeenkomst met u is afgesloten.
Persoonsgegevens die via Sportlink worden opgehaald omdat u hier bent geregistreerd,
worden na afloop van de overeenkomst tussen u en C.K.C. ADO verwijderd. Hiervoor is een
opzegging bij C.K.C. ADO vereist en dient het einde van de betalingsverplichting te zijn
bereikt.

Delen van persoonsgegevens met derden
C.K.C. ADO deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. C.K.C. ADO blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Daarnaast verstrekt C.K.C. ADO uw persoonsgegevens aan andere derden.
Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Derden waaraan C.K.C. ADO uw
persoonsgegevens verstrekt, zijn:
-

-

-

Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV), waarbij C.K.C. ADO is aangesloten;
de vereniging deelt met het KNKV alle hiervoor genoemde gegevens behalve
fotomateriaal en rekeningnummers. C.K.C. ADO heeft een verwerkersovereenkomst
afgesloten met het KNKV; deze partij heeft verklaard de door C.K.C. ADO verstrekte
gegevens niet door te zullen geven aan derden en dat deze gegevens op een goede
en veilige manier zijn opgeslagen.
Google Analytics
- Indien dit het geval is, wordt uw IP-adres geanonimiseerd, waardoor C.K.C.
ADO niet verplicht is om u een cookiemelding hoeven te tonen en het gebruik
van de website voor u gemakkelijker is.
Mollie
- Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen binnen onze website
maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam,
adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw
bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken
om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan

-

-

(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening
waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan
op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Sportlink
- Voor het verwerken van onze administratie, financiën en competitie deelt
C.K.C. ADO met Sportlink de hiervoor genoemde gegevens.
WebReus
- Voor de hosting hebben wij gekozen voor WebReus BV. Persoonsgegevens
die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt,
worden met deze partij gedeeld omdat ze op een server in hun beheer
opgeslagen worden. Webreus heeft toegang tot uw gegevens om ons
(technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken
voor een ander doel en ook niet voor hun eigen doeleinden. Wel kan deze
partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn
geen persoonsgegevens. WebReus is op basis van de overeenkomst die wij
met hen zullen sluiten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te
nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van
SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig
back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Webreus is op grond
van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
C.K.C. ADO gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van uw computer, tablet of smartphone. C.K.C. ADO gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt
om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen
we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

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. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites
altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Wijzigingen kunnen op ieder moment en zonder aankondiging plaatsvinden. Op de websites
zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij
belangrijke wijzigingen zal De Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites
te informeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C.K.C.
ADO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar adosecretariaat@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
C.K.C. ADO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 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

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
C.K.C. ADO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
adosecretariaat@gmail.com.
Voor algemene informatie over veelgestelde vragen met betrekking tot de AVG kunt u
klikken op deze link. Voor andere algemene vragen of zaken kunt u contact opnemen met
de Autoriteit Persoonsgegevens of het KNKV.

