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Wij zijn verplicht onze leden te informeren over de omgang met persoonsgegevens. Wat 
ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat beknopt, 
transparant en begrijpelijk verwoord in deze privacyverklaring.  
 
Om welke persoonsgegevens gaat het? 
Van onze leden leggen wij de volgende gegevens vast: 

 adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, datum start lidmaatschap en 
bankrekeningnummer. Deze gegevens krijgen wij van de leden op papier aangeleverd 
op een inschrijfformulier. 

Wij bewaren deze gegevens digitaal in een Excelsheet en fysiek in mappen. We gebruiken de 
gegevens om contact te kunnen opnemen met onze leden, om subsidie voor onze jeugdleden
te kunnen aanvragen en om lidmaatschapsgeld te kunnen innen via automatische incasso. We
bewaren deze gegevens tot 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Daarna worden ze 
vernietigd. 

Bij onze activiteiten worden regelmatig foto’s van onze leden gemaakt (denk aan de jaarlijkse 
uitvoering en de onderlinge wedstrijden). Ouders/verzorgers van leden onder de 16 jaar en 
leden vanaf 16 jaar geven op het inschrijfformulier wel of geen toestemming voor gebruik van
foto’s van hun kind(eren) dan wel van zichzelf in verschillende communicatieuitingen van SGV
(Facebookpagina, nieuwsbrief, website). Als er geen toestemming is gegeven zorgen we 
ervoor dat de betreffende kinderen/leden niet op de foto komen dan wel onherkenbaar 
worden gemaakt. Het gaat hier alleen om foto’s waarop kinderen/leden duidelijk herkenbaar 
staan. Bij gebruik van foto’s voor persberichten vragen we ouders/verzorgers van leden onder
de 16 jaar en leden vanaf 16 jaar bij iedere foto opnieuw toestemming voor plaatsing. Ook 
hier gaat het alleen om foto’s waarop kinderen/leden duidelijk herkenbaar staan. 

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld? 
Ja, wij delen naam, adres en geboortedatum van onze jeugdleden (onder de 18 jaar) met de 
gemeente Midden-Drenthe. Dit doen wij om jaarlijks subsidie te kunnen aanvragen voor onze 
jeugdleden. 

Zijn de persoonsgegevens goed beveiligd? 
Ja, wij beschermen de persoonsgegevens van onze leden zorgvuldig. Wij slaan gegevens 
uitsluitend op een goedbeveiligde computer op en werken niet online (we werken niet ‘in the 
cloud’). De fysieke gegevens worden in mappen bewaard die niet toegankelijk zijn voor 
derden.   
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Gegevens inkijken of laten verwijderen? 
Neem contact met ons op en we maken het in orde. Mochten leden er aanleiding toe zien, 
dan kunnen ze bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en/of een klacht 
indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (0900 2001 201).  

Gymvereniging SGV  
Bestuur: Esther Westerbeek (voorzitter), Mariken Schuur (secretaris), Wieke Rensing 
(penningmeester en ledenadministratie), Marga Beuving, Eline de Weerd, Arriënne Boer.
Bij vragen over de privacyverklaring kan contact worden opgenomen met: Wieke Rensing 
(0593 567667) of Mariken Schuur (06 11466664).


