
PRIVACYVERKLARING 
Dit is een privacyverklaring van Vol In Beweging, gevestigd te Rotterdam en 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
63174146, hierna te noemen: VIB. Deze privacyverklaring omschrijft welke 
persoonsgegevens VIB verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens 
worden gebruikt. 
 
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

1.1. VIB verwerkt mogelijk de volgende persoonsgegevens van u indien u: 
a) een vrijwilliger/ werknemer van VIB bent; 
b) lid wordt van VIB; 
c) zich inschrijft voor wedstrijden en overige evenementen; 
d) via het contactformulier contact met ons opneemt; 
e) aankopen doet. 

 
1.2. VIB verzamelt de volgende (persoons)gegevens: 

a) naam; 
b) adresgegevens; 
c) e-mailadres; 
d) telefoonnummer; 
e) geboortedatum; 
f) geslacht; 
g) bankrekeningnummer. 

 
 

1.3. VIB kan deze gegevens gebruiken voor de volgende doelen: 
a) Contributie te innen, administratie e.d.; 
b) Het lidmaatschap te effectueren; 
c) Nieuwsbrieven te verzenden; 
d) Contact met u op te nemen en te onderhouden; 
e) De dienstverlening te verbeteren; 
f) Website te optimaliseren. 

 
1.4. De volgende gegevens worden verzameld indien u een aankoop binnen de 

vereniging doet als bijv. clubkleding: 
a) sub a t/m f genoemd onder 1.2; 
b) (kleding) maat. 

 
2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 

2.1. U kunt contact opnemen met Maryam Vrijenhoek (penningmeester) via het e-
mailadres: maryam@vol-in-beweging.nl of het telefoonnummer 06-41740630 
(alleen te gebruiken voor dringende vragen) voor: 
a) meer informatie over de wijze waarop VIB persoonsgegevens verwerkt; 
b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 
c) inzage in de persoonsgegevens die VIB verwerkt; 
d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door VIB. 

 
 
 
 

mailto:maryam@vol-in-beweging.nl


3. DERDEN 
3.1. VIB zal uw  gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor 

uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of tenzij VIB hiertoe verplicht op 
grond van de wet of een jurisprudentie.  

3.2. VIB verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:  
a) Digimembers (gegevens worden uitgewisseld met KNGU, die het 

bondsgeld berekend) 
b) Sportsupport (gegevens worden doorgezonden voor de jaarlijkse subsidie) 
c) Website (naam en achternaam worden vermeld op website voor o.a. 

wedstrijden) 
3.3. Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze 

accommodatie, evenals deelnemers- en uitslagenlijsten van wedstrijden waar 
de vereniging aan meedoet, publiceren op onze website. Indien u hier 
bezwaar tegen heeft, kunt u dit gemotiveerd aangeven bij de contactpersoon 
zoals vermeld in artikel 2. 

 
 
4. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

4.1. VIB zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring 
genoemde doeleinden en alleen onder toestemming van de betrokkene, ter 
uitvoering van de overeenkomst, te voldoen aan een wettelijke plicht, ter 
bescherming van de belangen van de betrokkene of andere natuurlijke 
personen, ter uitvoering van een taak van algemeen belang of ter behartiging 
van gerechtvaardigde belangen; 

4.2. VIB zal uw gegevens niet langer verzamelen dan noodzakelijk en niet langer 
dan de wet voorschrijft; 

4.3. VIB zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw 
gegevens te beveiligen. 

 
5. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING 

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij 
bevelen daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen. 

 
 


