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Gegevensverwerking, opslag en beveiliging 
 

Ledenadministratie Triton 
Triton verzamelt de volgende  gegevens die nodig zijn voor de ledenadministratie, contributie inning en 

indeling zwem discipline: 

● voor- en achternaam 

● geslacht (m/v) 

● geboortedatum 

● adres, postcode, woonplaats 

● telefoonnummer en 2e telefoonnummer in geval van ouder/voogd 

● e-mailadres en 2e e-mailadres in geval van ouder/voogd 

● IBAN nummer voor incasseren contributiegelden 

● startnummer c.q. waterpolo-registratie 

 

De gegevens worden m.b.v. Sportlink vastgelegd in de ledenadministratie van Triton. Dit betreft registratie 

van zowel actuele leden als ook oud-leden. Gegevens van oud-leden worden na verloop van 2 jaar na afloop 

van het kalenderjaar waarin het lidmaatschap is beëindigd, uit onze administratie verwijderd, met 

uitzondering van primaire adresgegevens voor eventuele uitnodigingen in de toekomst, expliciet alleen met 

toestemming van de betrokkenen. 

Doel gegevensverwerking 

Triton verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

 

● inning contributie 

● interne evenementen 

● externe evenementen, zoals wedstrijden 

● correspondentie per mail over activiteiten door Triton georganiseerd 

● indien expliciet aangemeld, het toezenden van ons digitale blad de Triton Flits 

● telefonisch contact opnemen 

Gegevensverwerking SportLink en verwerkersovereenkomsten 

Van zowel leden als vrijwilligers worden de gegevens verwerkt en beheerd m.b.v. van SportLink. Sportlink 

heeft in artikel 9 van de voorwaarden in algemene zin haar verantwoordelijkheid afgedekt. Triton heeft een 

verwerkersovereenkomst getekend met de KNZB waarin onder meer is beschreven welke gegevens worden 

verwerkt, het aard en het doel van de verwerking, geheimhouding en beveiligingsmaatregelen. 

Privacyverklaring website 

Op de website van Triton is een privacyverklaring opgenomen waarin is opgenomen welke gegevens Triton 

verzameld van leden, oud-leden. 
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Toestemmingsverklaring 

Voor zover persoonsgegevens, zoals namen, foto's of filmpjes van leden of deelnemers aan de activiteiten 

van Triton,  via de website, Triton Flits of anderszins worden verspreid, staat het dagelijks bestuur van Triton 

ervoor in dat hiervoor toestemming is gevraagd en verleend aan elke betrokkene. Met ingang van 

1 september 2018 is het inschrijfformulier zodanig aangepast, dat meerderjarige leden en ouder/voogd van 

minderjarige leden hiervan op de hoogte gesteld worden. Tevens dienen zij aan te geven of zij akkoord gaan 

met het gebruik van bovengenoemde gegevens.  

Geheimhoudingsverklaring 

Vanaf 1 september 2018 hebben dagelijkse bestuursleden, commissieleden, trainers en iedereen die toegang 
heeft tot het ledenadministratiesysteem SportLink een geheimhoudingsverklaring ondertekend en 
beschikken zij over een persoonlijke  toegangscode en wachtwoord. 
 

e-mailmarketing, social media 
Onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur wordt hier geen gebruik van gemaakt.  Het dagelijks 

bestuur wijst iedere aansprakelijkheid voor schade door leden aan de vereniging of derden berokkend 

expliciet af. 

Gegevensbeveiliging 

Beveiliging van de gegevens zijn de verantwoordelijke van SportLink, waarbij de geautoriseerde gebruikers 
van Triton geacht worden hun systemen op een deugdelijke wijze te beveiligen. Dit zoals opgenomen in de 
geheimhoudingsverklaring. De inschrijfformulieren worden door de ledenadministrateur achter slot 
bewaard. 
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Gegevensregister 
 

De administratie bevat de volgende gegevens: 
 

Doel Beheerder Betrokkenen Persoonsgegevens Bewaartermijn Systemen 

Registratie 
nieuwe 
leden 

Ledenadministrateur Nieuwe leden -voor- en achternaam 
-geslacht 
-geboortedatum 
-adres, postcode, 
woonplaats 
-telefoonnummer 
-e-mailadres 
-IBAN nummer 
-lidnummer 

Gedurende 
lidmaatschap 
2 jaar na einde 
lidmaatschap 
7 jaar voor 
zover fiscaal 
verplicht 

SportLink 
Inschrijf- 
formulier 

Bewaren 
gegevens 

Ledenadministrateur Oud-leden -voor- en achternaam 
-telefoonnummer 
-e-mailadres 
 

NVT 
 

SportLink 

Inschrijving 
activiteiten 

Afdelingsvoorzitters Leden Afhankelijk van 
activiteit  

NVT 
 

SportLink 
Start-lijsten 

Nieuwsbrief Website beheerder 
en redactie Flits 

Leden e-mailadres 
 

Zolang actief 
lid 

Website 
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Privacy policy website 
 

WZ & PC TRITON WEESP doet er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. 

Alvorens lid te worden, voor registratie van gegevens in onze ledenadministratie, of het gebruik van onze 

website raden wij je aan onderstaand privacybeleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacybeleid 

van tijd tot tijd wijzigen. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te 

leveren.  

Ledenadministratie 

Om lid te worden van Triton vragen wij enkele gegevens van (potentiële) nieuwe leden die voor onze 

ledenadministratie m.b.v. SportLink en de KNZB van belang zijn. De gegevens die hiervoor worden verzameld 

worden, zijn voor- en achternaam, geslacht (m/v), geboortedatum, adres, postcode en woonplaats, 

telefoonnummer, e-mailadres, IBAN nummer.  

Indien iemand zich als lid uitschrijft bij Triton zullen wij slechts de noodzakelijke gegevens bewaren, die 

worden gebruikt voor evenementen in de toekomst. Alle andere gegevens zullen na verloop van twee jaar na 

afloop van het kalenderjaar waarin het lidmaatschap is beëindigd, uit onze administratie worden verwijderd. 

Bij bezwaar hiertegen zullen wij de gegevens na het lopende boekjaar verwijderen. 

Deelname aan activiteiten en wedstrijden 

Ten behoeve hiervan zullen wij gegevens moeten delen met mogelijke andere organisaties. Dit gaat dan 

alleen om naam, mogelijk geboortedatum, m/v en startnummer wedstrijdzwemmen of waterpolo.  

Verdere gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de eigen medewerkers van Triton, welke 

geheimhoudingsplichtig zijn. 

e-mail marketing en social media 

Onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur wordt hier geen gebruik van gemaakt.  Het dagelijks 

bestuur wijst iedere aansprakelijkheid voor schade door leden aan de vereniging of derden berokkend 

expliciet af. 

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig? 

WZ&PC Triton verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

• inschrijven voor activiteiten, zowel intern als extern  

• correspondentie per mail over activiteiten 

• indien je je hebt aangemeld, het verzenden van het digitale clubblad 

• telefonisch contact op te nemen 

• incasseren van de contributiegelden 
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Hoe lang bewaren wij gegevens? 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je 

gegevens worden verzameld. Primaire gegevens worden na beëindiging lidmaatschap bewaard voor 

toekomstige evenementen, zoals een reünie of jaarfeest van de vereniging. 

Met wie delen wij persoonsgegevens? 

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken 

doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting.  

Beveiliging 

WZ&PC Triton neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact met ons op. 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Gebruik van gegevens van leden jonger dan 16 jaar is alleen mogelijk indien Triton toestemming heeft van 

ouder/voogd. Dit is opgenomen in ons inschrijfformulier. We kunnen echter niet controleren of een 

bezoeker ouder dan 16 is.  

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heb je 

vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@triton-

weesp.nl  

 

Vragen? 
 
Heb je overige vragen? Dan kun je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:  
E-mail: info@triton-weesp.nl  
Telefonisch bij de dagelijkse bestuursleden en/of leden administrateur 
 

mailto:info@triton-weesp.nl
mailto:info@triton-weesp.nl
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