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PRIVACYVERKLARING 

 

D i t  i s  de pr ivacyverklar ing van H.S.  Kinheim, gevest igd Pim Mul ier laan 1, 2024 

BW te Haarlem, ingeschreven in  het handelsregister  van de Kamer van 

Koophandel  onder nummer  40594992 ,  h ierna te noemen: “de vereniging”  

 

Bewust  of  onbewust deelt  u persoonsgegevens met de vereniging.  De 

vereniging vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw 

persoonsgegevens. Daarom heeft  de vereniging in  di t s tatement voor u 

ui teengezet hoe de vereniging met uw persoonsgegevens omgaat en welke 

rechten u heeft .  Hebt u vragen naar aanleid ing van het lezen van di t  

s tatement,  s tel  uw vraag dan gerust  per  e -mai l  aan:  info@kinheim.net . 

 

In  onderstaande tabel  kunt u snel  en eenvoudig terugvinden met welk doel  

de vereniging welke persoonsgegevens van u verzamel t ,  hoelang de 

vereniging deze bewaart  en wie deze persoonsgegevens eventueel  van de 

vereniging ontvangt . 

 

Doel  
Welke 

persoonsgegevens 
Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 

          

Onderzoeken of u lid kan 

worden  
•   Voornaam 

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 

  •   Achternaam 

en  •   Adres  

  •   Geboortedatum  

het uitvoeren van de 

lidmaatschapsovereenkomst 
•   Telefoonnummer 

  
•   E-mail adres 

    

Administratie 

•   Voornaam 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de looptijd 

van de overeenkomst 

en tot 2 jaar daarna, 

daarna alleen in de 

financiële administratie 

voor 7 jaar. 

• Penningmeester 

• Coaches 

• Technische 

commissie 

•   Achternaam 

•   Adres 

•   Telefoonnummer 

•   E-mail adres 
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  •   Voornaam 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de looptijd 

van de overeenkomst 

en daarna alleen in de 

financiële administratie 

voor 7 jaar. 

• Producent 
Het aankopen van 

clubkleding 
•   Achternaam 

  •   E-mail adres 

  •   (Kleding)maat  

Versturen digitale berichten, 

waaronder nieuwsbrief 

•   Voornaam 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Zolang als men 

aangemeld is. 
• E-marketingtools 

•   Achternaam 

•   E-mailadres 

  

Ter benadering na 

beëindiging lidmaatschap. 

Bijvoorbeeld voor een reünie 

of bijzondere gebeurtenis.  

•   Voornaam 

Toestemming 

Zolang als de 

toestemming niet is 

ingetrokken. 

NVT 

•   Achternaam 

•   Adres  

•   Telefoonnummer 

•   E-mail adres 

  

 

 

Cookies 

De vereniging gebruikt  geen cookies op haar websi te.  

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens  

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in  uw 

persoonsgegevens ( tenz i j  de vereniging op grond van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet  gehouden i s  deze inzage te 

verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvul len,  verwi jderen of  af  te 

schermen. U dient z ich bi j  een dergel i jk  verzoek te identi f iceren.  Indien u 

wenst  dat uw gegevens verwi jderd worden, zal  de vereniging deze 

verwi jder ing doorgeven aan al le andere organisat ies d ie de betreffende 

gegevens van de vereniging hebben ontvangen.  

 

Bevei l iging persoonsgegevens  

De vereniging treft  passende maatregelen om uw persoonsgegevens te 

bevei l igen tegen ver l ies ,  ongeautor i seerde toegang, publ icat ie en 

onrechtmatige verwerk ing.  Zo zorg t de vereniging dat a l leen de 

noodzakel i jke personen toegang hebben tot  uw gegevens, dat de toegang 

tot de persoonsgegevens afgeschermd i s  en dat de vei l igheidsmaatregelen 

regelmatig gecontroleerd worden.  
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Minderjar igen 

Indien u z ich als  minder jar ige wenst  te regist reren dient u hiertoe expl iciete 

toestemming van uw ouder of  voogd te over leggen . 

 

L inks naar  andere websi tes  

De websi te kan l inks naar andere websi tes bevatten.  Deze Pr ivacyverklar ing 

i s  al leen van toepassing op de websi tes van de v ereniging.  Andere websi tes 

kunnen hun eigen pr ivacy  beleid hanteren.  De vereniging raadt u aan om 

voor het gebruik  van andere websi tes al t i jd de betreffende pr ivacyverk lar ing 

van die websi te te raadplegen.  

 

Wijz igen van het  pr ivacy beleid  

De vereniging past  haar pr ivacy beleid van t i jd tot  t i jd aan om deze up -to-

date te houden. Op de websi te zal  s teeds de meest recente vers ie van onze 

Pr ivacyverk lar ing worden opgenomen. De v ereniging raadt u dan ook aan 

de Pr ivacyverklar ing regelmatig te raadplegen. B i j  belangr i jke wi jz ig ingen zal  

de vereniging er  al les aan doen u per e -mai l  en via de website  te 

informeren. 

 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerk ing  van uw persoonsgegevens of  de 

verenging wi l t  verzoeken tot inzage, correct ie en/of verwi jder ing van uw 

persoonsgegevens, kunt u contact opnemen v ia onderstaande 

contactgegevens:  

Verantwoordel i jke :  Petra Scholtes -Koot 

E-mai l  :  in fo@kinheim.net 

Telefoonnummer :  06 -  53 73 94 37 

 

Klacht over  de verwerking van uw persoonsgegevens  

Heeft  u een k lacht heeft  over de verwerking van uw persoonsgegevens ? Op 

grond van de AVG heeft  u het recht om een klacht in  te dienen bi j  de 

Autor i te i t  Persoonsgegevens over de verwerk ing van uw persoonsgegevens  

b i j  de vereniging.  U kunt hiervoor contact opnemen met  de Autor i te i t  

Persoonsgegevens,  d i t  kan digi taal  via 

https://autor i tei tpersoonsgegevens.nl/nl/zel f -doen/gebruik -uw-

pr ivacyrechten/klacht -melden-bi j -de-ap of  per  post  Autor i te i t  

Persoonsgegevens ,  Postbus 93374,  2509 AJ Den Haag. 
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