
 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): 

Privacyverklaring en toestemming  

Zwem- en Polovereniging Door Water Fit  
 

DWF heeft je naam, adres en telefoonnummer, omdat je lid bent van de Zwem- en Polovereniging 

Door Water Fit. 

Het bestuur van de DWF kent je bankrekeningnummer, omdat via dit nummer de contributie wordt 

overgemaakt naar het bankrekeningnummer van DWF. Het bestuur zal het bankrekeningnummer van 

individuele leden niet aan derden verstrekken.  

DWF heeft een website en maakt gebruik van sociale media. Op deze mediakanalen worden geen 

persoonlijke gegevens verstrekt door het Bestuur, tenzij anders en individueel is overgekomen.  

Het Bestuur van DWF als ook de ledenadministratie maakt gebruik van SportLink.  

Zie voor meer info: 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/administratie_sportlink/sportlink/ 

Zie ook het kopje AVG op onze DWF-website. 

E-mail 

Het Bestuur gebruikt e-mailadressen alleen om nieuwsbrieven, sportieve activiteiten van derden, 

protocollen, uitnodigingen enz. te verspreiden. In de nieuwsbrieven kan een commerciële boodschap 

verwerkt zijn.  

DWF verzendt alle e-mails in het BCC-veld. Een Bestuurslid en/of commissielid en/of trainer kan, na 

individueel overleg met jou en/of het team/groep ervoor kiezen de e-mailadressen in het AAN-veld te 

zetten om de communicatie zo simpel mogelijk te houden. 

Het is niet toegestaan e-mailadressen en/of telefoonnummers en/of andere persoonsgegevens zonder 

toestemming aan derden te verstrekken en al helemaal niet verkopen. 

Wijziging van een e-mailadres moet aan de secretaris worden doorgegeven. Als je de toestemming 

om het e-mailadres te gebruiken wenst in te trekken, dan moet je dit per e-mail melden aan de 

secretaris via secretariaat.dwf@gmail.com. De secretaris bewaart de e-mailadressen niet langer dan 

noodzakelijk is. Als de e-mailadressen onbedoeld in handen van derden komen, word je daarover zo 

spoedig mogelijk geïnformeerd.  

Telefoonnummers 

Het gebruik van privételefoonnummers in een what’s app groep is alleen mogelijk als daar in 

teamverband individueel akkoord op is gegeven. 

Bijzondere Persoonsgegevens 

Tot nu toe beschikt DWF niet over zogeheten bijzondere persoonsgegevens, paspoortnummers. Wel 

kan het zijn dat Bestuursleden en/of trainers op de hoogte van medische gegevens zijn. Dit is altijd in 

overleg en/of op initiatief van het DWF-lid. Als er zich (maatschappelijke) ontwikkelingen gaan 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/administratie_sportlink/sportlink/


 

voordoen waarbij DWF bijzondere persoonsgegevens zal moeten of willen verwerken,  

dan zal DWF deze informatie in een aparte database opslaan. 

Ook deze informatie zal niet zonder toestemming aan derden worden gegeven,  

tenzij DWF daartoe wettelijk verplicht is. Bovendien zal deze Privacyverklaring  

in dat geval worden aangepast en worden uitgebreid met zo nodig het recht op 

 inzage, het indienen van klachten en het voorkomen en/of melden van datalekken.   

Foto’s 

Foto’s en/of filmpjes die gemaakt worden tijdens wedstrijden, evenementen etc., kunnen gepubliceerd 

worden op de website, social media, nieuwsbrieven, flyers en mededelingenborden. 

Dit geldt ook voor pasfoto’s en teamfoto’s. 

Zie ook het fotobeleid van de KNZB. Je vindt dit op 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/privacy/fotobeleid/ 

Privacy beleid 

Bovenstaande is een versimpeling van ons privacy beleid. Je kunt ons privacy beleid  

vinden op www.doorwaterfit.nl. Lees dit goed door.  

Door akkoord te geven, geef je akkoord op bovenstaande en dat je hebt kennisgenomen van ons 

privacy beleid. Ben je het ergens niet mee eens dan dien je dit per e-mail door te geven aan: 

communicatie.dwf@gmail.com 

Het Bestuur 

Sliedrecht, 5 september 2021 

 

 

Voor akkoord:   

Naam  

Geboortedatum*  

Handtekening (*Jonger dan 18 dan moet een 
ouder ook een handtekening zetten, bij scheiding 
moeten beide ouders tekenen.) 

 

Datum  

 

Graag ondertekenen, inscannen (of foto van maken) en terugsturen aan 

communicatie.dwf@gmail.com 
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