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Privacy bij Aquapoldro 

 

Waarom hebben we jouw gegevens nodig en waarvoor gebruiken we ze? 

Volgens de Europese en Nederlandse privacywetgeving (de GDPR en de AVG) 
moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om je gegevens te 

gebruiken. We hebben gegevens van je nodig omdat je lid bent van Aquapoldro, 
de zwembond (KNZB) en/of de triathlonbond (NTB. Op het inschrijfformulier heb 
je jouw gegevens aan ons doorgegeven. 

 
We gebruiken je gegevens om: 

 Je in te schrijven in onze ledenadministratie; 
 Je in te schrijven als lid van de KNZB en of de NTB; 
 Je aan te melden voor wedstrijden (zwemmen, waterpolo, triathlon 

etc.); 
 Met jou te communiceren via nieuwsbrieven, e-mail, whatsapp, 

bellen; 
 Je facturen te kunnen sturen omdat je lid bent of iets anders moet 

betalen; 
 Automatische incasso voor je facturen te kunnen doen. 

 

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat 
betekent dat we al onze leden de beste, persoonlijke service willen verlenen. 

Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. 
 
Dit geldt bijvoorbeeld voor: 

 Je uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering (want je hebt 
immers stemrecht); 

 Met je te communiceren over bijvoorbeeld teamindeling; 
 Verslagen van sportactiviteiten; 
 Delen van bijzondere gebeurtenissen. 

 
We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, 

bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. En soms heb je ons zelf 
toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je 
aanmeldt voor een nieuwsbrief of bij een Whatsapp groep die door de vereniging 

is gemaakt. Dit houden we netjes bij. Wat we niet kunnen bijhouden zijn eigen 
WhatsApp groepen, daar hebben we geen grip op. 

 

Welke gegevens bewaren we van je? 

Op het inschrijfformulier heb je ons gegevens van jou en eventueel je ouders of 

verzorgers gegeven. Die gebruiken we om je in de ledenadministratie (Sportlink) 

te zetten. 

We bewaren de volgende gegevens: 

 Naam (voorletters, achternaam, roepnaam) 

 Anders weten we niet wie je bent; 
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 Of je man/jongen bent of vrouw/meisje 

 Dan kunnen we je in een passend team zetten; 

 Je geboortedatum 

 We moeten weten hoe oud je bent om je in het juiste team te 

kunnen zetten en om je het juiste badgeld te laten betalen; 

 Je nationaliteit en geboorteland 

 Daar doen wij niets mee, maar de sportbonden willen dit wel weten; 

 Sinds wanneer je lid bent 

 Dat wil de bond graag weten; 

 Wij kunnen zien hoe lang je lid bent en dat gebruiken voor 

overzichten. 

 Je volledige adres 

 Om je post te kunnen sturen die niet per e-mail of anders kan; 

 Telefoon, mobiel nummer 

 Dan kunnen we je bereiken voor het geval dat; 

 E-mail 

 Dan kunnen we je op de hoogte brengen van wat we doen en je 

bijvoorbeeld uitnodigen voor onze ALV (Algemene 

Ledenvergadering); 

 Voor waterpolo kun je hiermee aanmelden bij de Sportlinked app 

voor wedstrijden en competitie; 

 Telefoon en E-mail van je ouders of verzorgers (alleen voor de jeugd) 

 We kunnen ze dan op de hoogte houden als er iets is; 

 Waterpoloërs kunnen hiermee een deel van hun gegevens door 

ouders of verzorgers laten veranderen; 

 Pasfoto (voor waterpolo verplicht) 

 De scheidsrechters controleren hiermee of jíj het wel bent die mee 

speelt; 

 Je relatiecode bij de KNZB 

 Hiermee ben je bekend bij de zwembond; 

 Je lidmaatschapsnummer van de NTB 

 Hiermee ben je bekend bij de triathlonbond en kunnen wij je daar 

vinden; 

 Spelactiviteiten 

 Dan weten we wat je bij Aquapoldro doet; 

 Dit wordt bewaard zo lang je lid bent; 

 Team 

 Aan welk team van waterpolo ben je verbonden; 

 Dit wordt bewaard voor het lopende seizoen; 

 Verenigingsfuncties, trainers en commissies 

 Wat je allemaal vrijwillig voor Aquapoldro doet; 
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 Bondsfuncties 

 Of je Official bent en welke bevoegdheid je hebt; 

 Dan kunnen wij en de KNZB je op de juiste plaats inzetten; 

 Financiële gegevens (rekeningnummer, betaalwijze) 

 Hiermee kunnen we je contributie en badgeld incasseren; 

 En we kunnen declaraties of teruggaven betalen; 

 Machtiging voor automatische incasso 

 Nodig als bewijs voor de bank dat je het goed vindt dat we geld van 

je rekening halen en wanneer en waarvoor dat mag; 

 Het door jou ingevulde inschrijfformulier scannen we in; 

 Facturen 

 Alle facturen die we je gestuurd hebben voor onze boekhouding; 

 Diploma’s 

 We bewaren diploma’s als IVA (Instructie Verantwoord Alcohol 

Schenken), VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en EHBO; 

 Wij moeten kunnen aantonen dat je dit hebt in bepaalde functies 

(barvrijwilliger, werken met jeugd etc.); 

 Startvergunning (Zwemmen) en Waterpolokaart 

 Die zijn nodig om mee te kunnen doen aan wedstrijden; 

 Trainerslicenties 

 De KNZB zet dit in Sportlink, wij kunnen dit niet veranderen 

 Om je goed te kunnen indelen en inzetten; 

 Documenten 

 Als we e-mails vanuit Sportlink versturen worden die hier bewaard; 

 Als je een overeenkomst sluit met ons voor opleiding of training 

scannen we die hier in. Dan weten we welke afspraken we gemaakt 

hebben; 

 Spelerhistorie (Waterpolo) 

 In welke teams speel je dit seizoen; 

 Hoe vaak heb je dit seizoen meegespeeld; 

 Dit kun je in het seizoen ook zelf zien in Sportlinked; 

 Heb je ooit een tuchtzaak gehad bij de KNZB (alleen de historie, 

niet de uitspraken of toelichtingen); 

 Dit is vooral voor de KNZB van belang en zij vullen dit. Aquapoldro 

kan hier alleen inkijken; 

 Persoonlijke prestaties (Zwemmen en Triatlhon) 

 Deze staan bij de sportbonden maar zijn wel inzichtelijk voor ons 

via NTB en Splash (Meet en Team); 

 We houden ook PR en limietenlijsten bij (Zwemmen); 

 Alleen als het niet anders kan medische gegevens 

 Die verzamelen we als het nodig is, bijvoorbeeld als je op kamp 

gaat. We leggen ze niet vast en vernietigen ze na het kamp. 
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Je ziet dat het nog best wel wat gegevens zijn die we nodig hebben om je met 

plezier bij ons te laten sporten en helpen. 

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens? 

We zorgen er voor dat zo min mogelijk mensen jouw gegevens kunnen inzien. 
Maar soms komen we er niet onderuit om gegevens door te geven. Hoe weet je 

trainer anders wie je bent, bijvoorbeeld. 
 

We zullen nooit gegevens verkopen aan anderen of zo maar afgeven voor 
commerciële doelen. 
 

De gegevens bewaren we alleen in Sportlink en in Splash (Team en Meet). Wie 
gegevens van je nodig heeft krijgt deze van ons uit Sportlink of Splash waarbij 

we altijd opletten of de gevraagde gegevens ook echt nodig zijn. Wie van ons 
gegevens krijgt mag ze niet doorgeven en alleen gebruiken waar voor ze 
gevraagd zijn. Zijn de gegevens niet meer nodig (het kamp is bijvoorbeeld 

afgelopen of het seizoen is voorbij) dan moeten ze de gegevens vernietigen. 
Zodra de gegevens weer nodig zijn krijgen ze deze opnieuw. 

 
De toegang tot Sportlink en Splash is beveiligd met gebruikersnaam en 
wachtwoord. We beperken de toegang tot de gegevens hiermee en kunnen 

bepaalde gegevens verbergen. Hiermee zorgen we ervoor dat je gegevens niet 
zo maar kunnen worden bekeken. 

 
Wie kan er allemaal bij de gegevens: 
 

Aquapoldro 
 Ledenadministratie 

 Die kan alles zien… die moet het ook invoeren; 

 Dagelijks bestuur 

 De voorzitter, penningmeester en secretaris kunnen ook alles zien; 

 Algemeen bestuur 

 Zij kunnen gegevens zien die ze nodig hebben; 

 Afdelingsbestuur 

 Zij zien alleen de gegevens die ze nodig hebben; 

 Commissies 

 Zij krijgen de gegevens die ze nodig hebben uit Sportlink maar 

kunnen hier niet in kijken; 

 Trainers 

 Zij krijgen de gegevens die ze nodig hebben uit Sportlink maar 

kunnen hier niet in kijken; 

 Inschrijvers 

 Zij hebben toegang tot Splash om je in te kunnen schrijven voor 

wedstrijden. 
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Extern 

 KNZB – via Sportlink en Splash; 

 NTB – via hun aparte ledenadministratie;  

 Google –Triathlon gebruikt Google Sheets; 

 Mailchimp – voor onze mailinglijsten; 

 Sponsorkliks – alleen je IP-adres en dat je via Aquapoldro bestelt; 

 PC Extreme – dit is onze hosting provider. 

 

We hebben met de externe partijen een bewerkersovereenkomst gesloten waarin 
we regelen wat ze met de gegevens mogen doen. We hebben afgesproken met 
de meeste partijen dat ze de gegevens alleen mogen gebruiken voor diensten die 

wij ze vragen. Alleen de KNZB en NTB doen wat meer met de gegevens maar 
ook zij mogen gegevens niet verkopen of zomaar voor commerciële doelen 

gebruiken. 
 

Waar worden jouw gegevens opgeslagen? 

Het inschrijfformulier bewaren we bij je gegevens omdat je daar ook 

toestemming geeft voor automatische incasso. Het papieren of ingescande 

formulier bewaren we in principe niet op een andere plaats, alleen de 

ledenadministratie heeft een map met de originele formulieren want soms 

moeten we iets kunnen bewijzen. 

Je gegevens worden opgeslagen in verschillende databases bij Sportlink en 

Splash. De KNZB en de NTB bewaken dit (dit staat ook in de 

bewerkersovereenkomst). Oost West Thuis Best, je gegevens zijn altijd 

opgeslagen binnen de Europese Unie en zo goed als altijd ook binnen Nederland. 

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna 

verwijderen we alle gegevens die we van je hebben die niet in Sportlink of 

Splash staan. Daar kunnen we namelijk de gegevens niet verwijderen omdat de 

KNZB deze nog nodig heeft. Wel zetten we je status op oud-lid zodat ze niet 

meer zichtbaar zijn. Sommige gegevens over betalingen moeten we wettelijk 

langer bewaren. 

Lijsten met gegevens komen uit Sportlink en worden na gebruik verwijderd en 

vernietigd. Dit spreken we af met de gebruiker van de gegevens. 

 

Wat zijn jouw rechten? 

Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je inzage krijgen in jouw 

persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, 

verwijderen of het gebruik beperken? Geen probleem. Je kunt ons een mailtje 

sturen, of je laat het ons weten per post dat je jouw gegevens wilt zien. Op die 

manier kan je ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor 
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andere doelen of aangeven dat je vindt dat jouw privacy zwaarder weegt dan ons 

belang. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw. 

Uitschrijven voor een nieuwsbrief is zo gepiept. Dat doe je via de link onderaan 

de nieuwsbrief zelf. 

We willen soms zeker weten dat jij écht jij bent. Daarom kunnen we aanvullende 

informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Dat doen we ook bij 

onduidelijke verzoeken. 

Zodra je een verzoek doet, zorgen wij ervoor dat je binnen 4 weken antwoord 

krijgt en je gegevens kunt inzien. 

 

Foto’s of video’s 

Soms maken wij foto’s of video’s tijdens wedstrijden of activiteiten van 

Aquapoldro en zetten die op onze eigen Facebook pagina of onze website. Als je 

niet wilt dat je herkenbaar bent op de foto dan kun je dit op het inschrijfformulier 

aangeven als je lid wordt. Ben je al lid, dan kun je dit aan de ledenadministratie 

doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat degene die de foto’s op Facebook of 

website zet dit weet en jouw foto niet plaatst. Wij hebben er geen grip op als 

anderen op eigen pagina’s wél foto’s zetten. 

 

Heb je vragen of klachten? 

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kun 

op de eerste plaats contact opnemen met ons via 

ledenadministratie@aquapoldro.nl of secretaris@aquapoldro.nl. Ons adres (voor 

als je wilt schrijven) is Boomblauwtje 70, 7323 VR Apeldoorn. 

Als je daarna toch nog niet tevreden bent over hoe wij omgaan met je privacy, 

dan kun je contact opnemen met https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ op 

deze website kun je alles lezen over privacy en de wet. 

 

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens? 

De Zwemvereniging Aquapoldro is verantwoordelijk. Op onze website 

www.aquapoldro.nl kun je al onze gegevens makkelijk vinden. 

https://www.coolblue.nl/mijn-coolblue-account/gegevens
mailto:ledenadministratie@aquapoldro.nl
mailto:secretaris@aquapoldro.nl
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

