Privacyverklaring Utrechtse Kano Club (UKC)
Bewust of onbewust deel je als lid persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat hier zorgvuldig mee wordt
omgegaan. Daarom hebben wij voor je uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.
In onderstaande tabel kunt je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je
verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens van ons ontvangen.
Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Voor- en achternaam
Adres
Aanhef (m/v)
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Lidmaatschapsnr WSV
Voor- en achternaam
Leeftijd
Telefoonnummer
E-mailadres

Uitvoering
overeenkomst

Tijdens de looptijd van
het lidmaatschap

Bestuur

Uitvoering
overeenkomst

Indien je na de
introductiecursus geen
lid wordt worden de
gegevens binnen 6
maanden verwijderd

Introductie
commissie

Financiële
administratie

●
●
●
●
●

Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Rekeningnummer

Uitvoering
overeenkomst

Gedurende het
lidmaatschap tot 7 jaar
na beëindiging
lidmaatschap
(wettelijke
bewaartermijn)

Bestuur

Algemene digitale
berichten
(ledenmail),

●

E-mailadres

Uitvoering
overeenkomst

Gedurende het
lidmaatschap

Mailmaster

Contact tussen
leden (ledenlijst)

●
●

Voor- en achternaam
E-mailadres

Uitvoering
overeenkomst

Alle meerderjarige
leden

Digitale berichten
voor specifieke
kanodiscipline
Deelname wildwater
activiteiten en
buitenlandse
toertochten (via
Sonaris)

●

E-mailadres

Toestemming

Gedurende het
lidmaatschap en alleen
meerderjarigen worden
opgenomen op de
ledenlijst
Totdat de toestemming
wordt ingetrokken

●
●
●
●
●
●

Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Contactpersoon
Medische
bijzonderheden
Verzekeringsgegevens
Dieet

Gerechtvaardigd
belang

Tijdens de looptijd van
het lidmaatschap

Wildwater
commissie

Of totdat lid aangeeft
van de lijst verwijderd
te willen worden en
niet meer deelneemt
aan
wildwater-activiteiten.

Organisator
wildwater-activitei
t waarvoor je je
inschrijft

Ledenadministratie

Deelname
Introductiecursus

●
●
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Watersport
verbond

Mailmaster

Contactgegevens
(naam,
emailadres,
telefoonnummer)
en dieetwensen

worden gedeeld
met deelnemers
van activiteit
waarvoor je je
inschrijft
Deelname overige
UKC activiteiten (via
mail)

●
●
●
●

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Medische
bijzonderheden

Gerechtvaardigd
belang

Alleen t.b.v. UKC
activiteit

Organisator

Voor benadering na
beëindiging
lidmaatschap, bijv.
voor een reünie of
bijzondere
gebeurtenis.

●
●
●
●

Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres

Toestemming

Totdat de permissie
wordt ingetrokken

Bestuur

Sleuteltoegang

●
●

Voor- en achternaam
E-mailadres (bij Mobile
key)

Uitvoering
sleutelovereenko
mst

Tijdens de looptijd van
het lidmaatschap of
inlevering sleutel

Bestuur

Contactgegevens
(naam,
emailadres,
telefoonnummer)
worden gedeeld
met deelnemers
van activiteit
waarvoor je je
inschrijft

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De UKC vertrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of
bij wettelijke verplichting.
Leden van de UKC worden aangemeld als lid van de overkoepelende sportbond, het Watersportverbond. Voor dit doel
worden de persoonsgegevens van de UKC met het Watersportverbond gedeeld. De afdracht van de bondscontributie
wordt door onze vereniging verzorgd. Het watersportverbond heeft een eigen privacyverklaring, deze is te vinden op
privacybeleid watersportverbond.
UKC maakt gebruik van Conscribo een online administratiepakket voor de ledenadministratie en financiële administratie.
Hiervoor is een verwerkersovereenkomst getekend.
UKC maakt gebruik van Salto KS voor elektronische toegang tot de UKC faciliteiten. Zie hier de privacyverklaring van Salto
KS Privacy policy - SALTO Systems. Een verwerkersovereenkomst is getekend

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens (tenzij de UKC op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, corrigeren
of verwijderen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal
de UKC deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de UKC hebben
ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
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De UKC treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang,
publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je
gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.

Minderjarigen
De UKC verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarige leden (personen jonger dan 18 jaar) als daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

Beeldmateriaal
Tijdens de kanotochten, trainingen, wedstrijden en overige activiteiten worden regelmatig foto's genomen en video’s
gemaakt van acties en sfeerbeelden waarop leden van de UKC, leden van andere verenigingen of bezoekers staan
afgebeeld. Deze beelden worden verzameld om de UKC en de kanosport te promoten en kunnen worden gepubliceerd op
de website en/of Facebook en/of Peddelblad. Als je hier bezwaar tegen hebt kun je dit ter plekke kenbaar maken bij de
fotograaf. Daarnaast kunnen je bezwaar tegen geplaatst beeldmateriaal kenbaar maken bij de secretaris. Het betreffende
beeldmateriaal wordt dan zo snel mogelijk verwijderd. De UKC heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen ten
aanzien van algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop betrokkene niet centraal en/of duidelijk herkenbaar is
afgebeeld.

Links naar andere websites
De website www.utrechtsekanoclub.nl kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van
toepassing op de website van de UKC. Andere websites hanteren hun eigen privacybeleid. De UKC raadt je aan om voor het
gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Contactgegevens
Mocht je vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of wil je inzage, correctie en/of verwijdering van je
persoonsgegevens, neem dan contact op met de secretaris van de UKC, via secretaris@utrechtsekanoclub.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.

Wijziging van het privacy beleid
De UKC past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest
recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen van dit reglement informeert het
bestuur je hierover via de nieuwsbrief.

Bijgewerkt: 10 april 2021
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