
 

Privacyverklaring ARZV-Roei 
 
Het bestuur hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring 
zetten wij uiteen hoe we omgaan met persoonsgegevens. Dit privacyreglement is een aanvullend 
reglement zoals bedoeld in artikel 38 van het Huishoudelijk Reglement.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
In onze ledenadministratie registreren wij de volgende gegevens: 

1. Naam, adres, telefoon en emailgegevens (NAWTE) 
2. Geboortedatum en geslacht  
3. Begin- en einddatum lidmaatschap en huidig lidmaatschapssoort 
4. Roeipermissies, boordvoorkeur bij boordroeien, vaarbewijs, barsleutelbezit, en wel/geen 

botenwagenrijder. 
5. Lidmaatschapsnummer KNRB en KNRB-bijdrage 
6. Parallel lidmaatschap ARZV-ZM en eventueel afdracht KNRB-bijdrage via een andere 

vereniging. 
Deze gegevens registreren wij voor de volgende doeleinden: 

1. De NAWTE-gegevens gebruiken we voor de bereikbaarheid van de leden. Het bestuur stuurt 
de DigiRee, uitnodigingen voor bijeenkomsten en de factuur via mail of post naar de leden. 

2. Geboortedatum en geslacht worden gebruikt bij indeling in ploegen en bij inschrijving voor 
wedstrijden. De geboortedatum is ook nodig om het lidsoort (Jeugd, Junior of Senior) juist te 
bepalen. 

3. Roei- en andere permissies worden geregistreerd om te bepalen welke faciliteiten (boten, 
maar ook de volgboot, botenwagen, bardienst en dergelijke) je in de vereniging mag 
gebruiken.  

4. Het lidmaatschapsnummer KNRB wordt gebruikt bij de inschrijving voor wedstrijden en de 
verplichte gegevensuitwisseling met de KNRB.  

5. Als je student bent of lid van de Zeil-Motorafdeling geeft recht op korting op de contributie. 
Om deze korting juist te kunnen bepalen moeten we deze gegevens registreren 

Al deze gegevens zijn inzichtelijk bij “Mijn Gegevens” op de website roei.arzv.nl.  

Ledenlijst 
Ieder lid kan de ledenlijst raadplegen. Daar zijn de volgende gegevens zichtbaar voor iedereen: 

1. Naam 
2. Telefoon 
3. E-mail 
4. Geboortedatum 
5. Lidmaatschapssoort 
6. Permissies 
7. Lidnummer ARZV en KNRB 



Bijzonder register  
Van de jeugdinstructeurs hebben we een register met VOG-verklaringen. Deze worden door de 
secretaris beheerd. 

Beeldmateriaal 
Tijdens alle activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden mogen foto- en video-opnames 
gemaakt worden, behalve in de toiletten en de kleedkamers. De opnames kunnen gebruikt worden 
voor in- en externe publiciteit of voor roei-educatief gebruik. Als je er bezwaar tegen hebt dat jij of je 
kind herkenbaar in beeld komt moet je dit aangeven bij het bestuur. We zullen daar bij het maken 
van opnames rekening mee laten houden. Als het misgaat graag even melden bij het bestuur  
Het bestuur is alleen verantwoordelijk voor publicaties op de eigen website en voor de sociale 
mediapagina’s van de ARZV-R. De vereniging zal nooit zonder overleg met betrokkenen opnames met 
herkenbare personen aan externen beschikbaar stellen. 

Gegevensbewerking door de leden  
Ieder lid kan op de website haar/zijn eigen gegevens inzien en aanpassen. Dit gaat via Mijn Roei/mijn 
gegevens. Alle persoonsgegevens zijn daar inzichtelijk. De persoonsgegevens zijn daar door het lid 
zelf aan te passen. Ook is het mogelijk een foto te plaatsen. Deze foto wordt in de ledenlijst en in het 
organogram op de website (onderdeel “Wie doet wat?”) getoond.  

Uitwisseling met andere partijen 
De ledengegevens worden uitgewisseld met: 

1. E-Boekhouden.nl, voor de verwerking van de factuur- en betalingsgegevens 
2. De KNRB 

De website en de ledenadministratie wordt gehost bij Hostnet BV. Hostnet verwerkt onze gegevens 
niet, zij leveren slechts de hardware en de verbindingen om onze website te laten functioneren. Het 
bestuur heeft in overleg met Hostnet passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. De back-up van de website 
staat in de beveiligde bedrijfsomgeving van de ARZV-R bij Google.  

Bewaartermijn 
Wij bewaren persoonsgegevens tot één jaar na opzegging van het lidmaatschap.  

Geheimhouding  
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking:  

1. Alle personen die namens ARZV-ROEI van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 
aan geheimhouding daarvan. 

1. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 
2. Wij maken gebruik van een SSL certificaat op onze website, waardoor alle gegevens 

versleuteld worden verzonden; 
3. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten. Deze back-up wordt bewaard in een beveiligde Cloud-omgeving  



Website en Cookies 
Op onze website worden uitsluitend algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres 
en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden 
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens zijn anoniem en 
worden niet aan derden verstrekt. 
De website gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die gebruikt worden zijn 
noodzakelijk voor de werking van de website en uw gebruiksgemak, bijvoorbeeld het onthouden van 
je instellingen.  

Vragen of Klachten 
Mocht je een vraag of een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen 
wij je dat ons direct te melden. Het liefst persoonlijk bij iemand van het bestuur of via de mail: 
secretaris-roei@arzv.nl. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je 
hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

mailto:secretaris-roei@arzv.nl

