
Privacyverklaring  

 
Algemeen 
Gymnastiek Vereniging Door Oefening Sterk Udenhout, hierna GV DOS is een 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 40258610. GV DOS is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek 
Unie, hierna KNGU. 

Persoonsgegevens die wij verwerken  
GV DOS verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken:  
* Naam en Voorna(a)m(en)  
* Geboortedatum 
* Geboorteplaats  
* Adres, Postcode en Woonplaats  
* Telefoonnummer (vast en/of mobiel)  
* E-mailadres  
* Bankrekeningnummer (IBAN)  

Ledenadministratie 
De software waarin onze ledenadministratie wordt gevoerd is Digimembers. Dit is een web 
based toepassing. Het is een pakket dat op grond van statuten en huishoudelijk reglement 
vanuit de KNGU is voorgeschreven. Het pakket voldoet volledig aan de normen die de AVG 
daar aan stelt. De KNGU heeft namens alle aangesloten clubs, waaronder GV DOS, een 
verwerkersovereenkomst met Xcess, het bedrijf dat Digimembers host, gesloten. 
Binnen GV DOS hebben uitsluitend het bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en 
de ledenadministratie toegang tot Digimembers. De trainers hebben via Digimembers 
beperkt toegang tot voor hen relevante gegevens van leden op hun lessen. 

Binnen de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU is ook vastgelegd welke 
gegevens van personen worden doorgegeven aan de KNGU. Het betreft hier uitsluitend 
gegevens die van belang zijn voor de uitvoer van de diverse activiteiten, onder meer ten 
behoeve van het opstellen van de contributienota’s. De gegevens worden niet doorgegeven 
aan derden voor commerciële doeleinden. 

Waarom we gegevens nodig hebben  
GV DOS verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:  
* Het aanmelden als sporter bij GV DOS  
* Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)  
* U te kunnen informeren via een nieuwsbrief  
* U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen  
voeren  
 
 



Hoe lang we gegevens bewaren  

GV DOS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw 

persoonsgegevens is verplicht 7 jaar te bewaren na einde. De datum van inschrijving is 

hiervoor leidend.  

 

Delen met anderen  

GV DOS deelt enkele van uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en mobiel of vast 

telefoonnummer) alleen met vrijwilligers / trainers van GV DOS voor contactmoment. Wij 

delen uw persoonsgegevens niet met derden. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Onze website (www.gvdos.nl) maakt beperkt gebruik van cookies. Wij hebben niet de 

intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers van welke leeftijd, minder- of 

meerderjarig, dan ook. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ten minste 16 is. 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben 

verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@gvdos.nl om 

de situatie op te lossen. Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze 

privacyverklaring is alleen van toepassing www.gvdos.nl. 

Foto’s 
Op onze jaarlijkse Tino van Loenhout Clubkampioenschappen maken professionele 
fotografen opnames, met het doel deze kwalitatief goede foto’s via website, facebook en 
flikkr ter beschikking te stellen aan de leden. Tevens worden op regionale en landelijke 
wedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de KNGU foto’s gemaakt. Op het 
aanmeldformulier voor het lidmaatschap van GV DOS vragen wij expliciete toestemming om 
op deze evenementen foto’s te maken. Het kan dus voorkomen dat u of uw kind op één van 
onze foto's op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt 
u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of 
complete verwijdering hiervan sturen naar bestuur@gvdos.nl. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuur@gvdos.nl. Om er 
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw 
pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. 
GV DOS zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren. 
 
Beveiliging  
GV DOS 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 met ons op via bestuur@gvdos.nl.  
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Wijzigingen  

GV DOS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. 

Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn 

aangebracht. Indien GV DOS een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de 

wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via een 

berichtgeving op onze website of in een nieuwsbrief. 

 

Vragen  

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten 

aan GV DOS, Blesterd 20, 5071 AE Udenhout of via e-mail naar bestuur@gvdos.nl. 
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