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Valkenburg, 19 augustus 2018
Privacy en ZC Valkenburg
(Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Dit protocol is opgesteld door het bestuur van ZC Valkenburg.
Opgericht in 1984 in Valkenburg aan de Geul.
Verantwoordelijk: (technisch coördinator) Ineke Wessels-Heiligers, (Penningmeester)Frans Hoppers
en (Secretaris)Pascal Reijnders.
Zij zullen met alle zorg omgaan met de gegevens van leden van ZC Valkenburg.
Diverse afspraken zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2018 besproken en
goedgekeurd. Indien leden alsnog willen afmelden dan kan dit ten alle tijden via een document op
de website van ZC Valkenburg.
Leden die na 1 augustus 2018 lid worden zullen een verklaring tekenen bij inschrijving. Ook zij
kunnen later afmelden via het document op de website.
 Inschrijving
Bij inschrijven van een nieuw lid zal gevraagd worden naar voornaam-achternaam-adresgeboortedatum-telefoonnummer-nationaliteit-geslacht en indien van toepassing medicijngebruik
Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor administratieve doeleinden van ZC Valkenburg.
 KNZB
Elk lid van ZC Valkenburg wordt ingeschreven bij Sportlink. ZC Valkenburg zal alleen de verplichte
velden invullen: voornaam-achternaam-adres-geboortedatum-geslacht.
De privacy zal met ‘afgeschermd’ worden ingevuld. Indien ZC Valkenburg meerdere velden of de
privacy zal aanpassen zal dit gedaan worden met toestemming van het lid.
 Nationale classificatie KNZB
De regels hiervoor zijn te vinden op de website: www.knzb.nl/gehandicaptensport/classificaties
 Vrijwilligers
Hieronder wordt verstaan: bestuur, trainers en officials. Nieuwe vrijwilligers zullen vanaf 1
augustus 2018 een vrijwilligersovereenkomst tekenen.
 Trainers
Indien een vrijwilliger een parkeerkaart krijgt van ZC Valkenburg zal voornaam-achternaam en
kenteken van de auto worden doorgegeven aan het parkeerbedrijf van de Gemeente Valkenburg.
 Officials
Aan de officials zal toestemming gevraagd worden of zij in Sportlink de privacy met ‘Normaal’
genoemd mogen worden. Dit in verband met het voorblad van de wedstrijden.
 Zwembad Polfermolen
In het zwembad zal altijd een actuele lijst liggen met naam, geboortejaar, mailadres en
telefoonnummers van de leden zodat bij calamiteiten gehandeld kan worden.
De toegangspasjes voor de Polfermolen die via ZC Valkenburg uitgegeven worden zullen niet op
naam zijn.
 Fundraising
Bij fundraising activiteiten waar kopie paspoort of identiteitskaart nodig is zal deze gevraagd
worden. Deze zal na iedere activiteit vernietigd worden.
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 Wedstijden
Om aan zwemwedstrijden deel te nemen zal ZC Valkenburg de zwemmersgegevens door geven
aan de gastvereniging.
Tijdens zwemwedstrijden zal de coach een lijst hebben van de vrijwilligers met emailadressen en
telefoonnummers. Deze zullen alleen gebruikt worden bij een met calamiteit.
 Kamp
Om deel te nemen aan kamp wordt behalve de inschrijfgegevens ook nog gevraagd naar
medicijngebruik. De kampleiding krijgt een lijst waarop naam, geboortedatum, mailadres en
telefoonnummer staan van de deelnemers en vrijwilligers. Deze zal alleen bij calamiteiten gebruikt
worden.
 Facebook
Alleen leden van ZC Valkenburg kunnen lid worden en zijn van de pagina ZC Valkenburg.
 Spetter
Alleen leden van ZC Valkenburg zullen de Spetter ontvangen.
 Sportprestaties en foto’s
Alle sportprestaties en foto’s die tijdens activiteiten van ZC Valkenburg gemaakt zijn zullen
opgeslagen worden in een archief voor historische doeleinden
 Beëindigen lidmaatschap
Na beëindigen van lidmaatschap worden de gegevens bewaard in een archief voor historische
doeleinden. Indien een lid dit niet wil dan moeten hij/zij dit schriftelijk of per mail aan de
verantwoordelijke laten weten. (zie document op de site)
Het bestuur van ZC Valkenburg

