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Privacy en veiligheid 
Met je persoonlijke gegevens, welke je doorgeeft bij je inschrijving als lid van onze 
vereniging of als deelnemer/deelneemster aan door onze vereniging georganiseerde 
wedstrijden , gaan wij zeer vertrouwelijk om, geheel conform de normen van de Europese 
wet op de privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
We vragen je alleen die persoonlijke gegevens welke werkelijk van belang zijn voor de 
doelstelling van onze vereniging. 
We kunnen ons echter ook voorstellen dat je graag wilt weten wat wij ermee doen. Dat 
vertellen we je hier graag op een zo’n helder mogelijke manier. 
Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via ons contactformulier of 
via een email aan: info@avr90.nl. 
 
Algemeen 
Wij hanteren de richtlijnen en voorschriften van de AVG, wat betekent dat: 

• Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
privacyverklaring. 

• We de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot uitsluitend de gegevens die 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

• We passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen om 
de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 

• We geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 
Atletiek Vereniging Rucphen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het lidmaatschap en het afhandelen van je betaling. 
• Verzenden van onze digitale nieuwsbrief en mededelingen aan onze leden. 
• Deelname aan trainingen, clubactiviteiten en wedstrijden. 
• Het bijwerken van onze clubrecords. 
• Berichten en verslagen van activiteiten en wedstrijden op de website van AVR’90 

(www.avr90.nl). 
• Overeenkomsten met trainers en vrijwilligers. 
• Samenstellen van uitslagenlijsten van door ons georganiseerde wedstrijden. 

 
De persoonsgegevens die wij vragen zijn steeds afgestemd op het doel waarvoor ze worden 
gebruikt en worden dan ook per doelstelling bepaald en getoetst aan de grondslagen van de 
AVG. 
 
Minderjarigen 
Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), 
uitsluitend indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of 
wettelijke vertegenwoordiger. 
 

http://www.avr90.nl/info/7/contact.html


 
Verwerkingsregister 
AVR’90 heeft een verwerkingsregister aangemaakt en in beheer gegeven aan de 
verantwoordelijke binnen de vereniging. In dit register is expliciet vastgelegd welke 
persoonsgegevens per doelstelling worden verzameld, waarbij tevens is aangegeven op basis 
van welke grondslag dat is gebeurd. De onderhavige documenten zijn vermeld met een 
VNxxxxx (x=een numerieke reeks) en worden bewaard voor termijnen zoals vastgelegd in het 
verwerkingsregister. 
De diverse bewaartermijnen worden verderop in dit document benoemd. 
De verantwoordelijk beheerder van dit register is te bereiken onder info@avr90.nl. 
 
Verstrekking aan derden 
Op de onderstaande uitzonderingen na worden je gegevens nooit verstrekt aan derden 
zonder dat we je daar vooraf toestemming voor hebben gevraagd . Naast deze toestemming 
zal in voorkomende gevallen ook een verwerkersovereenkomst afgesloten worden, waarin 
de betrokken partij verklaart dat de gegevens nooit aan derden zullen worden verstrekt en 
uitsluitend zullen worden gebruikt voor het met AVR’90 overeengekomen doel. 
De uitzonderingen betreffen: 

• Een lid van AVR’90 is verplicht lid van de Atletiekunie (AU). Daarvoor worden je 
gegevens gedeeld met de AU. De AU op haar beurt heeft met o.a. de Koninklijke 
Wandel Bond Nederland (KWBN) de afspraak gemaakt dat ieder lid van de AU 
ingedeeld in de groep wandelaar een gratis lidmaatschap verwerft van de KWBN. 

• Beide overkoepelende organisaties zijn, omdat onze leden ook van hun organisatie 
lid zijn, zelf verwerkers verantwoordelijken waardoor er geen 
verwerkingsovereenkomst tussen AVR’90 en deze bonden hoeft te worden gesloten. 

• Ten behoeve van onze ledenadministratie en boekhoudkundige ondersteuning 
maken wij gebruik van de software van Davilex/Visma. 
AVR’90 is zelf verwerker van de persoonsgegevens van leden bij Davilex/Visma 
middels een inlogcode voor toegang tot deze gegevens. 
Met Davilex/Visma hebben wij een verwerkersovereenkomst waarbij Davilex/Visma 
als verwerker verklaart de gegevens in hun beheer alleen te gebruiken voor de 
doelstellingen zoals overeengekomen met AVR’90. 
Na opzegging van het lidmaatschap zullen de persoonsgegevens per datum van 
realisatie van de opzegging worden verwijderd bij Davilex/Visma. De gegevens zullen 
door Davilex/Visma nooit zonder toestemming aan derden worden verstrekt. 

 
Met de hiervoor genoemde ondernemingen/ organisaties is, indien nodig, een 
verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin betrokken partij verklaart dat de gegevens 
nooit aan derden zullen worden verstrekt en uitsluitend zullen worden gebruikt voor de 
doelstelling zoals met AVR’90 is overeengekomen. Na afloop van de activiteit en/of de 
overeenkomst zal betrokken partij de persoonsgegevens onmiddellijk vernietigen. 
 
Autorisaties van systemen en toegang tot persoonsgegevens zullen alleen toegankelijk zijn 
voor degenen die in hun uitvoering van werkzaamheden voor AVR’90 deze gegevens nodig 
hebben en daarvoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend hebben. 
 
 



Cookie-beleid website 
AVR’90 gebruikt alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk 
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een 
website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij 
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw 
gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat.  
 
Links 
De website kan links naar andere websites bevatten, zoals bijvoorbeeld die van onze 
sponsoren en andere verenigingen. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de 
website van AVR’90. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden 
je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van 
die bewuste websites te raadplegen. 
 
Website en social media 
Op social media (Facebook, Twitter, etc) en de website van AVR’90 worden ter promotie  
regelmatig foto’s geplaatst. 
AVR’90 is niet verantwoordelijk voor reacties geplaatst door derden op social media. Wel zal 
AVR’90 haar uiterste best doen om aanstootgevende reacties te verwijderen. 
 
Foto’s en film tijdens training of wedstrijd 
Foto’s en andere afbeeldingen of opnamen van personen mogen gepubliceerd worden, 
behalve indien die opnamen: 

• Niet in een openbare ruimte (voor publiek toegankelijke ruimte) zijn gemaakt. 
• In opdracht van de geportretteerde of zijn of haar (wettelijke) vertegenwoordiger zijn 

gemaakt. 
• Gênant, kwetsend, beschamend, van een intiem karakter zijn. 
• Indien deze met een onrechtmatig doel zijn gemaakt. 

Indien je jezelf herkent op de foto/film en hier om bovengenoemde redenen bezwaar tegen 
hebt,  kun je dit kenbaar maken. Je kunt een e-mail sturen naar info@avr’90.nl met het 
verzoek om de foto/film te laten verwijderen. 
Voor externe deelnemers aan onze wedstrijden vragen wij bij de inschrijving expliciet naar 
hun toestemming voor het maken en/of publiceren van foto’s. 
 
Bewaartermijn 
AVR’90 bewaart persoonsgegevens, met uitzondering van de clubrecords en de uitslagen van 
onze wedstrijden maximaal 2 jaar nadat het lidmaatschap, de relatie of sponsorschap is 
opgezegd.  
Voor financiële gegevens geldt wettelijk een verplichte bewaartermijn van 7 jaar. 
De persoonsgegevens van deelnemers aan onze wedstrijden worden na afloop van de 
wedstrijd maximaal 1 jaar bewaard. 
Wil je je persoonsgegevens na het beëindigen van je lidmaatschap of na afloop van de 
wedstrijd laten anonimiseren dan kun je contact daarvoor opnemen met onze 
verantwoordelijke: info@avr90.nl. 



 
Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende 
maatregelen doorgevoerd: 

• Alle personen die namens AVR’90 van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• Alle gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving. 
• Door de verwerker worden er back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze 

te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. 
• We testen en evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen. 
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall staan op computers waarop 

jouw gegevens worden verwerkt. 
• Wij versturen je gegevens via een beveiligde TLS (voorheen SSL)  internetverbinding. 

Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 
• E-mails aan meerdere personen wordt zoveel als mogelijk gepersonaliseerd 

verzonden of er wordt gewerkt met BCC. 
 
Wijziging van het privacy beleid 
AVR’90 past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 
website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. 
Wij raden je dan ook aan de Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke 
wijzigingen zullen wij er alles aan doen je per e-mail en/of via de website te informeren. 
 
Rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je 
hebben. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of 
een deel hiervan).  
Het op jouw verzoek verwijderen van essentiële persoonsgegevens kan er toe leiden dat er 
beperkingen komen in de relatie met elkaar. Bijvoorbeeld: het op jouw verzoek verwijderen 
van de essentiële persoonsgegevens voor het lidmaatschap kan er toe leiden dat je geen lid 
meer kunt blijven van AVR’90. Uiteraard zullen we je hier in voorkomende gevallen 
vroegtijdig op wijzen. 
 
Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je 
hierover met ons contact op te nemen via info@avr90.nl. Bij een blijvend conflict 
hieromtrent heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 
 
Datalek 
Heb je een datalek gevonden, dan willen we graag hierop actie ondernemen en vragen je 
dan ook om dit te melden. Wij vragen je dit zo snel mogelijk na constatering te melden bij de 
verantwoordelijke binnen onze vereniging via info@avr90.nl. 
 
Mocht je nog vragen nog vragen of opmerkingen hebben over deze privacy verklaring neem 
dan contact met ons op: info@avr90.nl.  
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