Privacyverklaring AV Impala
Dit is de privacyverklaring van AV Impala, gevestigd aan de Sportlaan 11, 9203NV te Drachten (KVK
nummer 40001885). Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. In deze verklaring
lichten wij toe hoe wij zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens en op welke wijze wij dit doen.
AV Impala houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:
- persoonsgegevens verwerken én gebruiken met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- geen persoonsgegevens doorverkopen voor bijvoorbeeld marketingactiviteiten.
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen voor de beveiliging
van deze gegevens
Verwerking van persoonsgegevens van leden, trainers en vrijwilligers van AV Impala
Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten en/of dienstverlening, dan hebben wij persoonsgegevens
van je nodig. Wij verwerken je gegevens ten behoeve van administratieve processen, namelijk
verwerking aanvraag om lid te worden, factureren lidmaatschap, eventueel het bestellen van
clubkleding en verzending nieuwsbrief Impalees en communicatie met je.
De gegevens die wij van je verwerken, zijn: NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer,
bankgegevens in geval van automatische incasso, betaalgegevens, e-mailadres, ingangsdatum
lidmaatschap. Daarnaast verwerken wij je lidmaatschapsnummer en type lidmaatschap van de
desbetreffende sportbond. Aan welke bond wij je gegevens verplicht moeten doorgeven is afhankelijk
van je type lidmaatschap, namelijk de Atletiekunie (AU), Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN)
of de Nederlands Triathlonbond (NTB). De communicatie voor de AU kent een automatische
koppeling met ons ledenadministratie programma. De communicatie met de KWBN en NTB gaat via
de website van de bonden.
Je gegevens worden verwerkt in ledenadministratie programma ‘Sportlink’. Onderstaande opsomming
laat exact zien welke gegevens wij in Sportlink voor welke doeleinden bewaren en wie daar toegang
toe hebben.
Verplichte persoonsgegevens (vanwege lidmaatschap bond)
 NAW-gegevens
 Geboortedatum en geslacht
 Het soort lidmaatschap en lidmaatschapsnummer van de bond
 Lid sinds
Vrijwillig voor communicatiedoeleinden binnen de vereniging
 Telefoonnummer
 Email adres
Vrijwillig voor contributie inning
 IBAN rekeningnummer bij toestemming automatische incasso
AV Impala voegt toe
 Het type lidmaatschap Impala, gekoppeld aan de contributie inning
 De trainingsgroep
 Eventuele vrijwilligers functie binnen de vereniging, zoals bestuur, lid commissie/team, trainer,
jureren, hulp bij wedstrijden, etc
Toegang in Sportlink tot de persoonsgegevens van de leden hebben
 Penningmeester
 De ledenadministrateur voor de AU en KWBN leden
 De ledenadministrateur voor de NTB leden
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 De persoon die de contributie int
 Lid uit het bestuur voor het beheer van Sportlink
Wij gebruiken de persoonsgegevens voor
 Contributie inning via automatische incasso (naam, IBAN, type lidmaatschap bond en vereniging)
 Contributie inning via Email notificatie (naam, email adres, type lidmaatschap bond en vereniging)
 Opgave competitiewedstrijden via een export uit Sportlink naar Excel (naam, type lidmaatschap
bond en Impala, lidnummer van de bond) en via www.atletiek.nu
 Verzenden Nieuwsbrief via een export uit Sportlink naar Excel (naam, email adres)
 Communicatie naar specifieke trainingsgroepen via een export uit Sportlink naar Excel (NAW,
email, telefoonnummer)
 Communicatie t.b.v. bestellen clubkleding (NAW, telefoonnummer, e-mail, maat, type kledingstuk)
 Communicatie na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere
gebeurtenis, zolang de toestemming hiervoor niet expliciet is ingetrokken.
 Communicatie naar onze leden en communicatie tussen (potentiele) vrijwilligers binnen ons
ledenbestand, communicatie tussen trainers en trainingsgroepen onderling, communicatie tussen
de leden van de verschillende divisie Triatlon en Wandelen (NAW, geboortedatum, e-mail,
telefoonnummer)
 Communicatie n.a.v. ingevuld contactformulier website (naam, e-mail / telefoonnummer)
 Analyse financiën via een export uit Sportlink naar Excel
Wij bewaren en gebruiken je gegevens gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar
nadien. Indien je geen lid wordt, worden je gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6
maanden. Persoonsgegevens die ten behoeve van de financiële administratie zijn, worden conform
wettelijke verplichting tenminste 7 jaar bewaard.
Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren, andere verenigingen, leveranciers etc
Wij verwerken NAW-gegevens, e-mail en telefoonnummer t.b.v. het versturen van berichten namens
AV Impala en het onderhouden van contact.
Social Media, website, app en cookies
AV Impala maakt gebruik van Social Media. De enige officiële facebook pagina van AV Impala is
@avimpala.nl. Daarnaast heeft AV Impala een website, namelijk www.avimpala.nl. AV Impala plaatst
berichten en/of foto’s op deze media en alle andere mediakanalen. AV Impala zal zich altijd houden
aan de gedragsregels van AV Impala en de berichten zullen gaan over (atletiek)sport of een sportclub
gerelateerd evenement. De gedragsregels van AV Impala zijn na te lezen op onze website onder het
kopje ‘Sociaal veilig sportklimaat’.
Een aantal trainingsgroepen maakt gebruik van WhatsApp. Dit zijn privé appgroepen van leden
onderling en vallen buiten het toezicht en buiten de verantwoordelijkheid van AV Impala. Omdat alle
leden van Impala gebonden zijn aan de gedragsregels van AV Impala, gelden deze gedragsregels
ook binnen de groepsapps van leden onderling.
Wij maken gebruik van cookies op onze website. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je
eerst toestemming te geven. Voor technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische
cookies is toestemming geen vereiste (conform 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet, ePrivacy
Verordening). Je kan de toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te
wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt je
vinden in de Help-functie van je browser.
Nieuwsbrief Impalees
Ieder lid ontvangt periodiek via e-mail de nieuwsbrief van AV Impala. Hierin staat verenigingsnieuws.
U kunt zich na ontvangst van de nieuwsbrief Impalees afmelden.
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Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder je toestemming verstrekt AV Impala je persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor je lidmaatschap of indien wij wettelijk verplicht zijn om je persoonsgegevens te
verstrekken aan deze derden, bijvoorbeeld de eerder benoemde sportbonden AU, KWBN en de NTB.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht om AV Impala te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens, om gegevens te
laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren.
Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal AV Impala deze verwijdering doorgeven aan
alle andere organisaties die de betreffende gegevens namens Impala hebben ontvangen.
Beveiliging persoonsgegevens
AV Impala neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan direct contact op via info@avimpala.nl.
Minderjarigen
Indien je je als minderjarige wenst te registreren, dient je hiertoe expliciete toestemming van je ouder
of voogd te overleggen.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing
op de websites van de AV Impala. Andere websites hanteren hun eigen privacybeleid. Wij verzoeken
je deze te raadplegen.
Veranderingen
Eventuele wijzigingen in onze website, onze dienstverlening of van wettelijke bepalingen en dergelijke
kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je onze Privacyverklaring
regelmatig te raadplegen.
Vragen, inzage, wijzigingen, rechten
Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring een klacht, vragen, opmerkingen heeft of je
gegevens in wilt zien, kunt je contact opnemen via info@avimpala.nl. Op grond van de AVG heb je
bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze
verwerkingen van je persoonsgegevens.
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