
 

 
 

Privacyverklaring Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS 
 

Laatst herzien op: 21 september 2018 
 

Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS, gevestigd aan Klaas Bootpad 8, 1827CX te Alkmaar, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

 
 

Bezoek- en postadres: 
Klaas Bootpad 8 
1827CX Alkmaar 
+31(0)72-5627188 
www.celeritas.nl 

 
1. Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf 
die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 
Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS verwerkt persoonsgegevens. Wij informeren u hierover graag 
duidelijk en transparant. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen 
over de verwerking van persoonsgegevens door Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS. 

 
 

2. Wat zijn persoonsgegevens? 
 

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum. Wanneer (een 
combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. 
Bijvoorbeeld uw huisadres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw 
geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee 
omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 

 
 

3. Van wie verwerkt Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS persoonsgegevens? 
 

Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of 
indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

 
• Leden, jeugdleden en vrijwilligers van Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS 
• Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS of 

ooit een lidmaatschap hebben gehad 
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, 

willen krijgen of hebben gehad. 
 

4. Welke persoonsgegevens verwerkt Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS? 
 

Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

• Voornaam, eventueel Tussenvoegsel en Achternaam 



 

 
 

• Adres, Postcode en Woonplaats 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer(s) 
• IBAN rekening nummer 
• Geboortedatum en Geboorteplaats 
• Nationaliteit 
• Geslacht 
• Trouwdatum 
• Soort licentie 
• Licentienummer 
• Teamindeling 

 
5. Verwerkt Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS ook bijzondere en/of gevoelige 

persoonsgegevens? 

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw 
toestemming of als u dat aan ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als 
dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. 
Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen 
worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen. 

 
Onze websites, sociale mediakanalen en/of diensten hebben niet de intentie om (gevoelige) gegevens 
te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van 
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een website-/social mediabezoeker ouder dan 
16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om 
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld 
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@celeritas.nl, dan verwijderen wij deze 
informatie. 

 
Op het terrein en tijdens activiteiten van Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS kunnen foto- en/of 
videobeelden gemaakt worden ter verslaglegging en promotie van de vereniging en/of de sport. Deze 
beelden kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. Alvorens publicatie worden beelden 
beoordeeld op privacy gevoeligheid. Leden en bezoekers kunnen op deze beelden geen portret- of 
auteursrecht claimen, omdat deze toebehoren tot Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS. 
Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor, door derden 
en/of privépersonen, gemaakte en/of gepubliceerde beelden. Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS 
hanteert eveneens een protocol Fotograferen, beeldopnamen, en publicatie op het internet. U kunt dit 
protocol vinden op onze website en die van onze afdelingen, www.celeritas.nl, www.celeritas- 
petanque.nl en korfbal.celeritas.nl. 

 
 

6. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 
 

Binnen Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS is de secretaris de bewaker van deze gegevens. 



 

 
 
 

7. Wie beschikt over mijn persoonsgegevens? 
 

De organisatieonderdelen, die uw gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, zorgen 
voor een goede beveiliging van uw gegevens. 

 
Ook de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) voor de leden van de afdeling Petanque en het 
Koninklijke Nederlands Korfbalverbond (KNKV) voor de leden van de korfbal afdeling zijn op de 
hoogte van uw persoonsgegevens. 

 
 

8. Waarvoor verwerkt Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS persoonsgegevens? 
 

Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
• Het afhandelen van uw contributie 
• Het verwerken van uw lidmaatschapsgegevens t.b.v. de door u uitgeoefende sport en aan de 

daarbij behorende sportbond 
• Verzenden van onze informatie, nieuwsbrief en/of reclamefolder over de vereniging, trainingen, 

wedstrijden en/of competities 
• U een kaartje te sturen bij ziekte danwel u te feliciteren voor uw verjaardag of trouwdag 
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, 

of u te informeren over vrijwilligerstaken 
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
• Promotiedoeleinden, bijv. een fotoreportage 
• Om goederen en diensten bij u af te leveren 
• Het kunnen bereiken van leden onderling. 

 
9. Op grond waarvan verwerkt Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS 

persoonsgegevens? 

Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op 
een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer 
toegestaan deze gegevens te verwerken als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven 
(artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG). Toezending van informatie over de vereniging en nieuwsbrieven 
naar het door u opgegeven e-mailadres geschiedt bijvoorbeeld op basis van uw toestemming. Zonder 
deze uitdrukkelijke toestemming kunnen de nieuwsbrieven en de informatie niet worden verstuurd. 
Hetzelfde geldt voor publicatie van eventuele foto’s en beeldopnamen op onze website, op één van 
onze social media kanalen en publicatie in onze nieuwsbrieven. Zonder deze uitdrukkelijke 
toestemming kunnen wij uw foto’s en beeldopnamen niet publiceren. Ook voor het opnemen van uw 
naam, e-mailadres en telefoonnummer in een ledenlijst die ter beschikking staat aan andere leden 
hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Wederom, zonder deze uitdrukkelijke toestemming 
kunnen wij een dergelijke lijst niet samenstellen. 

 
Op grond van het hierboven genoemde artikel 6 van de AVG is het verder toegestaan 
persoonsgegevens te verwerken indien het volgt uit de totstandkoming en/of uitvoering van een 
(lidmaatschaps-)overeenkomst. Dit betreft voornaam, tussenvoegsel en achternaam, adres, postcode, 
woonplaats, IBAN rekeningnummer, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht, soort 
licentie, licentienummer en teamindeling. Een groot aantal van deze gegevens wordt aan de 



 

 
 

sportbonden doorgegeven, zodat u daar ook op de juiste wijze bent geadministreerd en bijvoorbeeld 
de juiste licentie aan u kan worden verstrekt 

 
 

10. Hoe gaat Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS met mijn persoonsgegevens om? 
 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 
gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Alkmaarse Sportvereniging 
CELERITAS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met de vereniging via info@celeritas.nl. 

 
 

11. Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
 

De organisatieonderdelen die uw gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, kunnen 
uw gegevens inzien. 

 
Verder is het mogelijk dat binnen een team, coaches of leden elkaars adres en telefoonnummer 
kennen (tenzij u aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). 

 
Tevens zijn in de kantine overzichtslijsten ten behoeve van de leden beschikbaar met namen, 
telefoonnummers en e-mailadressen. Dat kan handig zijn voor het maken van onderlinge afspraken. 

 
Ook de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) voor de leden van de afdeling Petanque en het 
Koninklijke Nederlands Korfbalverbond (KNKV) voor de leden van de korfbalafdeling zijn op de hoogte 
van uw persoonsgegevens. Degenen die de ledenadministratie van de verschillende afdelingen 
verzorgen zijn de enigen, die bij de KNKV/NJBB kunnen inloggen om daar persoonsgegevens toe te 
voegen of te wijzigen. 

 
Binnen de (organisatieonderdelen van) de sportbond/sportfederatie (bijvoorbeeld KNKV, het district of 
de NJBB) kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of 
vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. 

 
 

12. Wisselt Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS met externe partijen gegevens uit? 
 

Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen 
anders dan aan onderdelen van de Nederlandse sportbonden NJBB dan wel KNKV of de 
internationale sportfederaties International Korfball Federation (IKF), Fédération Internationale de 
Petanque et Jeu Provençal (FIPJP) dan wel het NOC/NSF. 

 
Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting. 

 
Met bedrijven (zoals de NJBB en KNKV) die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een gedegen niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens. Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS is niet verantwoordelijk voor de verwerking 
door derden. 



 

 
 
 

13. Wisselt Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS persoonsgegevens buiten Nederland 

uit? 

Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS wisselt alleen gegevens uit aan die organisaties in landen 
binnen en buiten de EU die voldoen aan de algemene eisen uit de AVG dan wel indien er een 
passend beschermingsniveau geldt in een bepaald land. Als er geen sprake is van een land met een 
passend beschermingsniveau, zullen wij u inlichten over de risico's die dergelijke doorgiften voor u 
kunnen inhouden en wij zullen uw uitdrukkelijke toestemming voor uitwisseling van uw 
persoonsgegevens vragen. 

 
 

14. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 
 

Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 
Voor- en achternaam tot schriftelijk verzoek voor verwijdering of overlijden, i.v.m. 
informatievoorziening over algemene verenigingsinformatie en/of evt. 
reünie/gezelschapsactiviteiten 
Geslacht tot maximaal 1 jaar na opzegging lidmaatschap, i.v.m. billijk verwerkingstermijn 
ledenadministratie en verschil tussen kalenderjaar en sportseizoen. 
Geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit tot maximaal 1 jaar na opzegging 
lidmaatschap, i.v.m. billijk verwerkingstermijn ledenadministratie en verschil tussen kalenderjaar en 
sportseizoen. 
Adresgegevens tot schriftelijk verzoek voor verwijdering of overlijden, i.v.m. informatievoorziening 
over algemene verenigingsinformatie en/of evt. reünie/gezelschapsactiviteiten 
E-mailadres en telefoonnummer(s) tot schriftelijk verzoek voor verwijdering of overlijden, i.v.m. 
informatievoorziening over algemene verenigingsinformatie en/of evt. 
reünie/gezelschapsactiviteiten 
Bankrekeningnummer tot maximaal 1 jaar na opzegging lidmaatschap, i.v.m. billijk 
verwerkingstermijn ledenadministratie en verschil tussen kalenderjaar en sportseizoen. 
Trouwdatum tot schriftelijk verzoek voor verwijdering of overlijden, i.v.m. informatievoorziening 
over algemene verenigingsinformatie en/of evt. reünie/gezelschapsactiviteiten 
Soort licentie en licentienummer tot maximaal 1 jaar na opzegging lidmaatschap, i.v.m. billijk 
verwerkingstermijn ledenadministratie en verschil tussen kalenderjaar en sportseizoen 
Teamindeling tot maximaal 1 jaar na opzegging lidmaatschap, i.v.m. billijk verwerkingstermijn 
ledenadministratie en verschil tussen kalenderjaar en sportseizoen 

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om 
statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. 

 
 

15. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 
 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is A.S.V. Celeritas gebonden aan de daarvoor geldende 
wet- en regelgeving. 

 
 

16. Maken de websites van Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS gebruik van cookies? 



 

 
 

Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Mocht dit 
in de toekomst wel het geval zijn, worden leden en/of websitegebruikers daarover geïnformeerd en 
indien nodig om aanvullende toestemming gevraagd. 

 
 

17. Maken Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS gebruik van geautomatiseerde 

besluitvorming? 

Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld een medewerker van Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS) tussen zit. 

 
 

18. Kan ik zien of weten welke gegevens Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS van mij 

verwerkt? 

Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS verwerkt alle gegevens die u heeft ingevuld op het 
inschrijfformulier of die u daarna aan ons heeft doorgegeven. U heeft het recht om uw 
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw 
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens door Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@celeritas.nl. Om er zeker van te 
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met 
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook 
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek. 

 
 

19. Waar kan ik terecht met een klacht? 
 

Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht 
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Echter geniet het 
onze voorkeur dat u eventuele klachten of tips met het bestuur van Alkmaarse Sportvereniging 
CELERITAS bespreekt. U kunt hiervoor contact opnemen via bestuur@celeritas.nl. 

 
 

20. Wijzigingen privacy protocol 
 

Alkmaarse Sportvereniging CELERITAS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 
dit privacy protocol. Het verdient aanbeveling om dit privacy protocol regelmatig te raadplegen, zodat 
u van wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy protocol raadplegen, downloaden of kopiëren 
van onze websites www.celeritas.nl, www.celeritas-petanque.nl of www.korfbal.celeritas.nl . 


