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GYMNASTIEKVERENIGING   VOORSCHOTEN – OPGERICHT 1 SEPTEMBER 1953 

 

Privacyverklaring Avanti Voorschoten  
Versie 1.0 

De privacyverklaring is opgesteld door het bestuur van Avanti en goedgekeurd door Algemene 

Ledenvergadering van Avanti op 11-12-2019 

Met deze privacyverklaring willen we je informeren hoe we je persoonsgegevens bij Avanti 

verwerken.  

Door het aangaan van een lidmaatschap bij Gymnastiekvereniging Avanti Voorschoten geef je 

toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens en/of die van je kind (jonger dan 18 jaar) 

in lijn met deze Privacyverklaring. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing op 

vrijwilligers en bestuursleden die werkzaam zijn voor Avanti Voorschoten. 

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens? 

Gymnastiekvereniging Avanti Voorschoten, gevestigd aan de Oude Adegeesterlaan 3, 2252 KZ te 

Voorschoten. Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder KVK 40445812. 

- Website: www.avantivoorschoten.nl,  

- Email: bestuur@avantivoorschoten.nl.  

 

2. Waarom verwerkt Avanti je persoonsgegevens of die van je kind?  

Dit vindt plaats op basis van de uitvoering van een lidmaatschapsovereenkomst. Voor het gebruik 

van beeldmateriaal wordt apart toestemming verkregen. 

  

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Avanti en voor welk doel?  

Avanti verwerkt de volgende persoonsgegevens:  

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, bankgegevens, 

deelname aan lessen, wedstrijden en activiteiten, gegevens voor vaststellen van de contributie.  

Avanti verwerkt je reguliere persoonsgegevens of die van je kind voor:  

- de ledenadministratie, de verschuldigde contributie en deelname aan lessen;  

- registratie bij de bond KNGU - Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie voor deelname aan 

wedstrijden, activiteiten en de inning van de bondscontributie;  

- het versturen van informatie over wedstrijden, informatie over (groepsindeling) lessen, 

evenementen en activiteiten van Avanti. 

Vrijwillig verstrekte informatie over gezondheidsproblemen, allergieën of bepaalde medicatie wordt 

enkel gebruikt voor begeleiding bij de lessen. Hier wordt vertrouwelijk mee omgegaan.  

http://www.avantivoorschoten.nl/
mailto:bestuur@avantivoorschoten.nl
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Avanti verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doelen. 

Je persoonsgegevens worden binnen de vereniging verwerkt door: 

- de ledenadministratie; 

- de penningmeester; 

- bestuursleden ten behoeve van communicatie; 

- leiding van de lessen.  

 

4. Met wie deelt Avanti je persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens of die van je kind worden gedeeld met: 

- de KNGU - Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie voor deelname aan wedstrijden, 

evenementen en de inning van bondscontributies; 

- andere verenigingen of organisaties indien nodig om te kunnen deelnamen aan wedstrijden 

of evenementen; 

- beeldmateriaal ter promotie van een evenement, wedstrijd of de vereniging in het algemeen 

op grond van gerechtvaardigd belang. Bij beeldmateriaal wordt dit zoveel mogelijk beperkt 

tot overzichtsfoto’s. Voor beelden waarbij een individu prominent in beeld is, is toestemming 

van het individu noodzakelijk. 

 

5. Hoelang bewaart Avanti je gegevens of die van je kind?  

Avanti verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waar het voor 

geregistreerd werd en conform wettelijke bepalingen. Direct na afloop van deze bewaartermijn 

vernietigen we je persoonsgegevens. Tenzij Avanti op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van 

de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval 

zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn 

bewaard blijven.  

 

6. Beveiligingsmaatregelen 

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen 

ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of 

beschadiging.  

 

7. Verwerkers  

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, 

zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht 

van de vereniging. Via bestuur@avantivoorschoten.nl kan een overzicht worden opgevraagd van 

onze verwerkers.  

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) 

Bij de KNGU zijn volgens de statuten en het huishoudelijk reglement de leden van de verenigingen 

'automatisch' lid van de bond. Wordt iemand lid van de vereniging dan wordt diegene ook direct lid 
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van de bond. Avanti meldt de sporter bij de bond aan en draagt ook de bondscontributie af.  

 

Er is dan een overeenkomst tussen (1) de sporter en de vereniging en (2) tussen de sporter en de 

bond. Onderdeel van de overeenkomst met de vereniging is dat de sporter lid wordt van de bond, 

dat de vereniging hem aanmeldt en de bondscontributie voor hem afdraagt.  

 

De vereniging levert de persoonsgegevens van de sporter aan bij de bond als zij deze bij de bond 

aanmeldt. Het betreft verstrekking van gegevens aan een derde (de bond) ter uitvoering van de 

lidmaatschapsovereenkomst met de vereniging.  

 

Als sporters lid zijn van de vereniging én lid zijn van de bond zijn vereniging en bond beiden 

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Beiden moeten dan een eigen grondslag hebben 

voor de verwerkingen die zij doen. Vaak is dit ‘Uitvoering van de (eigen) overeenkomst’ of 

‘Gerechtvaardigd belang’. Daarom is bij de KNGU géén verwerkersovereenkomst tussen vereniging 

en bond vereist. 

 

Als KNGU en vereniging sámen de doelen en de middelen van de verwerking bepalen zijn zij 

gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevens die zij samen verwerken. Dit geldt bijvoorbeeld als 

wij voor bepaalde gegevens gebruik maken van dezelfde registraties, zoals het loket en de Campus. 

 

8. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, verwijderen en vragen stellen? 

 

8.1 Via bestuur@avantivoorschoten.nl kun je een verzoek indienen om je gegevens of die van je kind 

in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om je persoonsgegevens over te dragen.  

8.2 Verwijdering heeft echter tot gevolg dat de lidmaatschapsovereenkomst niet kan worden 

uitgevoerd en het lidmaatschap moet worden beëindigd (conform voorwaarden gesteld aan de 

lidmaatschapsovereenkomst).  

8.3 De organisatie zal je verzoek zonder vertraging in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen 

een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is 

gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. 

8.4 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als 

bedoeld in artikel 3, dan kun je eveneens contact opnemen met bestuur@avantivoorschoten.nl. 

De vereniging zal het bezwaar zonder vertraging en in ieder geval binnen een maand, in 

behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van 

een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien 

dat laatste het geval is, zal de vereniging je hiervan op de hoogte brengen.  

8.5 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de vereniging je persoonsgegevens verwerkt of je 

verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met het bestuur van Avanti 

(bestuur@avantivoorschoten.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je altijd gebruik 

maken van je recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Dat kan via 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Of je kunt een beroep doen op de bevoegde rechter.   

 

9. In geval van een datalek wordt de procedure melding datalek gevolgd en zal indien nodig 

melding worden gedaan bij de autoriteit Persoonsgegevens 

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  

mailto:bestuur@avantivoorschoten.nl


 

4 
 

10. Verwerking van Cookies op de website www.avantivoorschoten.nl 

Bij gebruik van onze website kunnen wij gegevens verzamelen via cookies. Cookies zijn 

tekstbestanden die op je (elektronische) apparaat worden geplaatst om informatie over 

bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het 

bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te 

stellen. Deze worden vanuit WordPress verzameld door Google Analytics en zijn anoniem. We 

registreren jouw interactie met onze online platforms om eventueel onze content en lesaanbod te 

kunnen verbeteren. Je kunt je cookievoorkeuren altijd zelf via je browser-instellingen beheren. 

11. Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website 

www.avantivoorschoten.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je regelmatig de Privacyverklaring 

te bekijken.  

 

12. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht 

aan het bestuur van Avanti Voorschoten via bestuur@avantivoorschoten.nl. 
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