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Privacyverklaring Zwolse Handboogschutterij St. Sebastiaan 
 
 
Inleiding 
 
Hier treft u de privacyverklaring aan van de Zwolse Handboogschutterij St. Sebastiaan. Deze 
vereniging is de verantwoordelijke voor het verzamelen en de verwerking van uw persoonsgegevens. 
U wordt aangeraden de privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 
De Zwolse Handboogschutterij St. Sebastiaan is gevestigd aan de Marsweg 18, 8013 PD Zwolle en 
staat ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 40059419. 
De vereniging is per e-mail te bereiken via info@handboogsport-zwolle.nl. 
In de privacyverklaring wordt medegedeeld welke persoonsgegevens de verantwoordelijke verzamelt 
en verwerkt en waarom de verantwoordelijke dat doet. 
 
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige 
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 december 2018. 
 
 
Verzamelde persoonsgegevens en reden van verzameling 
 
A: Als u lid wordt van de Zwolse Handboogschutterij St. Sebastiaan verzamelen en verwerken wij, ter 
uitvoering van het lidmaatschap, een aantal persoonsgegevens van u. 
 
Wij registreren: 

a. Voornaam en achternaam 
b. Adres en woonplaats 
c. Postcode 
d. Telefoonnummer(s) 
e. E-mailadres 
f. Geboortedatum 
g. Ingangsdatum lidmaatschap 
h. Leeftijdscategorie (junior/senior) 
i. Bondsnummer 
j. IBAN-rekeningnummer 
k. Financiële historie 

 
Voornoemde gegevens verzamelen en verwerken wij om de volgende redenen: 

mailto:info@handboogsport-zwolle.nl
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1. Uitvoering aan lidmaatschapsovereenkomst. De vermelde gegevens zijn noodzakelijk ter 
uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst met de vereniging en van de 
lidmaatschapsovereenkomst met de Nederlandse Handboog Bond. 

2. Communicatie. Telefoonnummer(s) en e-mailadres worden gebruikt voor communicatie 
tussen vereniging en lid over clubaangelegenheden. 

3. Betalingsverplichting. Op grond van de lidmaatschapsovereenkomst is het lid contributie 
verschuldigd. Om te controleren of het lid aan die verplichting voldoet zijn financiële 
gegevens nodig. 

 
B: Als u deelneemt aan wedstrijden die georganiseerd worden door de Zwolse Handboogschutterij 
St. Sebastiaan, verzamelt en verwerkt de wedstrijdcommissie de volgende persoonsgegevens van u: 
 

a. Voornaam en achternaam 
b. Categorie 
c. Discipline en klasse 
d. E-mailadres 

 
Voornoemde gegevens verzamelt en verwerkt de wedstrijdcommissie om de volgende redenen: 

1. Deelname aan wedstrijden. In verband met het deelnemen aan wedstrijden dienen de 
deelnemers geregistreerd en onderverdeeld te worden en worden de uitslagen bijgehouden 
en door de wedstrijdcommissie bewaard. 

2. Communicatie. Het e-mailadres wordt gebruikt voor de communicatie tussen de 
wedstrijdcommissie en de deelnemer. 

 
C: Als u zich als aspirantlid van de Zwolse Handboogschutterij St. Sebastiaan inschrijft voor de 
introductiecursus krijgen de trainers door het bestuur de volgende persoonsgegevens van u 
verstrekt: 
 

a. Voornaam en achternaam 
b. Telefoonnummer 

 
Voornoemde gegevens verzamelen en verwerken de trainers om hen in staat te stellen het 
aspirantlid te identificeren en met hem/haar te communiceren. 
 
D: Als u deelneemt aan wedstrijden van de Zwolse Handboogschutterij St. Sebastiaan of aan andere 
activiteiten van de vereniging kunnen er foto’s gemaakt worden waarop u herkenbaar staat 
afgebeeld. 
 
Voornoemde foto’s worden gepubliceerd op de website van de vereniging en/of op de 
Facebookpagina van de vereniging. Publicatie vindt alleen plaats met toestemming van de deelnemer 
aan de wedstrijd of aan de andere activiteit. Het doel van de fotopublicatie is promotie van de 
vereniging. 
 
E: Als u zich in of rondom het clubhuis van de Zwolse Handboogschutterij St. Sebastiaan begeeft, valt 
u onder het cameratoezicht van de vereniging: 
 
De vereniging houdt cameratoezicht in en rondom het clubhuis. Van het cameratoezicht wordt 
melding gemaakt op de toegangsdeur tot het clubhuis. De beelden worden, alvorens verwijderd te 
worden, maximaal 4 weken bewaard.  
Het cameratoezicht wordt gehouden om de eigendommen van de vereniging te beschermen. 
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Lidmaatschap Nederlandse Handboogbond 
 
Als u lid bent van de Zwolse Handboogschutterij St. Sebastiaan bent u op grond van de 
verenigingsstatuten automatisch lid van de Nederlandse Handboog Bond (NHB). Ter uitvoering van 
deze lidmaatschapsovereenkomst beschikt de NHB over een aantal daartoe benodigde 
persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Voor een 
nadere toelichting op de verwerking van deze gegevens verwijzen we u naar de privacyverklaring van 
de NHB. 
 
 
Bewaartermijn 
 
De Zwolse Handboogschutterij St. Sebastiaan bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 
noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is. Twee 
jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens die buiten de wettelijke 
bewaartermijnen vallen, verwijderd. Persoonsgegevens die een historisch verenigingsdoel dienen, 
zoals clubrecords en dergelijke, worden geminimaliseerd bewaard. 
 
 
Beveiliging 
 
De Zwolse Handboogschutterij St. Sebastiaan heeft passende technische en organisatorische 
maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking te beschermen. Zo 
zijn alle personen die op grond van hun activiteiten voor de vereniging kennis kunnen nemen van 
bepaalde persoonsgegevens gebonden aan geheimhouding daarvan en heeft de verenigingswebsite 
een SSL-certificaat zodat de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 
 
 
Uw privacyrechten 
 
U hebt het recht de door de vereniging van u verzamelde en verwerkte persoonsgegevens in te zien, 
eventueel te rectificeren en aan te vullen alsook om ze te laten verwijderen. Ook hebt u het recht om 
bezwaar te maken tegen het verzamelen en de verwerking van uw gegevens en kunt u uw 
toestemming voor het verzamelen en de verwerking ervan intrekken. Voor eventuele uitoefening van 
uw rechten dient u zich tot het bestuur van de vereniging te wenden. 
Een bezwaar of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal beoordeeld worden aan de hand 
van de reden van verwerking. Eventuele gevolgen van het bezwaar of de verwijdering, waaronder 
mogelijke beëindiging van het lidmaatschap of ontzegging van wedstrijddeelname zullen bij die 
gelegenheid aan u meegedeeld worden. 
Indien u een klacht wilt indienen over verantwoordelijke met betrekking tot het verzamelen en 
verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u dat doen bij de toezichthoudende autoriteit, nl. de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
Websites van derden 
 
De Zwolse Handboogschutterij St. Sebastiaan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites 
van derden die mogelijkerwijs via de verenigingswebsite bezocht worden, noch voor het door die 
derden gevoerde privacybeleid. 
 


