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Privacyverklaring 

 

Algemeen 

Dit is de privacyverklaring van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid WKV Argus, 
gevestigd te Weesp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 40516200, hierna te noemen: `de Vereniging`. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat 
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze 
verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u 
heeft. 

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per 
e-mail aan info@wkvargus.nl 

 

Verwerkingen 

In het kader van het functioneren van de Vereniging worden diverse persoonsgegevens 
verwerkt. In de onderstaande tabel staat om welke verwerking het gaat, wat de grondslag 
voor de verwerking is en welke gegevens worden verwerkt. 

  

Gebied Verwerkingsactiviteit

Leden Verwerken van mutaties in de 

ledenadministratie

Toezegging betrokkenen 

(Inschrijvingsformulier)

NAW, telefoonnummer, mailadres, 

geboortedatum, geboorteplaats, 

geslacht, huisarts, functie binnen 

vereniging, certificaten korfbal

Het opstellen van ledenlijst 

(selecties)

Gerechtvaardigd belang  

(functioneren organisatie)

Afhankelijk van selectie bv: NAW, 

geboortedatum, telefoonnummer, 

soort lid

Communicatie Het beheer en onderhoud van 

de Website

Gerechtvaardigd belang  

(functioneren organisatie)

Naam, tel.nr., foto's, 

Gebruik cookies 

Website

Gerechtvaardigd belang  

(functioneren communicatie)

IP‐adres

Plaatsen van gegevens op 

facebook

Gerechtvaardigd belang  

(functioneren organisatie)

Naam, foto's

Het maken van de Kluts 

(Nieuwsbrief)

Gerechtvaardigd belang  

(functioneren organisatie)

Toestemming van betrokkenen

Naam, tel.nr., emailadres, foto's

Categorie gegevensWettelijke grondslag
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Bewaartermijnen 

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van 
leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens 
nog twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk 
langere bewaartermijnen. 
 

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt 
meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt 
opgeslagen. We gebruiken geen cookies. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze 
cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het 
technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. U kunt uw 
toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen.  

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden 
als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u 
heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan 
deze derden.  
 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de 
Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet 
gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen 
of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat 
uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle 
andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 


