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Privacyverklaring ZC’90 
 

Dit is de privacyverklaring van zwemvereniging ZC’90 Culemborg, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 40157355 .  

 

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij gaan hier 

zorgvuldig mee om. In deze verklaring lees je hoe wij met je 

persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.  

Heb je vragen over dit statement? Mail ons gerust via info@zc90nl. 
 

Welke persoonsgegevens verwerkt ZC’90? 

ZC’90 verwerkt je gegevens zodra je je hebt ingeschreven als lid. We verwerken de volgende 

persoonsgegevens van je: 

 Voor- en achternaam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer(s) 

 E-mailadres 

 Bankrekeningnummer 

 

Onze website gebruikt geen cookies. We verzamelen dus geen gegevens via de website. Stuur je ons 

een mailtje, bijvoorbeeld met een vraag? We beantwoorden uiteraard je mailtje, maar bewaren je 

mailadres niet. Dit doen we pas zodra je je inschrijft als lid.  

 

Wat doet ZC’90 met je gegevens? 

ZC’90 gebruikt je e-mailadres om je te informeren over activiteiten van de vereniging. Af en toe 

ontvang je van ons een e-mail met informatie. Wil je deze e-mails liever niet ontvangen? Meld je dan 

af onderaan de nieuwsbrief of stuur ons een mail (info@zc90.nl) en we halen je direct uit het e-

mailbestand. Wij verkopen je gegevens niet en geven ze niet door aan anderen. Een uitzondering 

hierop vormt Sportlink. 

 

Sportlink 

Sportlink verwerkt jouw gegevens als bewerker in opdracht van ZC’90. Sportlink waarborgt en 

respecteert jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en 

van gedragscodes die van toepassing zijn. ZC’90 geeft de volgende gegevens door aan Sportlink: 

 Voor- en achternaam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer(s) 

 Tijden die je hebt gezwommen in wedstrijden 

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?  

Zodra je je uitschrijft als lid, verwijderen we je gegevens. Er is een uitzondering: wij zijn wettelijk 

verplicht om onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

ZC’90 treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 
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noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot de 

persoonsgegevens afgeschermd is. 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

Je hebt het recht ZC’90 te vragen jouw persoonsgegevens in te zien, te laten aanvullen, verwijderen of 

af te schermen. Je moet je bij een dergelijk verzoek kunnen identificeren. Indien je wilt dat je gegevens 

verwijderd worden, zal ZC’90 deze verwijdering ook doorgeven aan Sportlink.  

 

Minderjarigen 

Schrijf je je in als lid en ben je minderjarig? Dan moeten je ouders of voogd toestemming geven.  

 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op 

de website van ZC’90. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren; raadpleeg daarvoor 

de privacyverklaring van die websites.  

 

Wijziging van het privacybeleid 

ZC’90 past zijn privacybeleid mogelijk aan om hem up-to-date te houden. Op de websites vind je 

steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring. ZC’90 raadt je dan ook aan de 

Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal ZC’90 er alles aan doen je 

per e-mail en via de website te informeren. 

 

Vragen? 

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of wil je ZC’90 vragen om inzage, 

correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens? Neem contact met ons op via info@zc90.nl   

Verantwoordelijke: Henk Bosma 

E-mail:   info@zc90.nl 

 

Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je 

persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor 

contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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