
Privacyverklaring NSAV  ‘t Haasje

Privacyverklaring

In dit document vindt u de uitleg met betrekking tot gegevens die NSAV ‘t Haasje verzamelt van haar 

leden en ondersteunende leden. De twee hiervoor genoemde groepen zullen nader aangeduid worden 

als ‘de leden’. De vereniging verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de 

doeleinden die worden beschreven in deze voorwaarden, tenzij u hiervoor van tevoren toestemming 

voor heeft gegeven. Deze privacyverklaring is aan verandering onderhevig en voordat eventuele 

aanpassingen in dit document worden gewijzigd zal hiervoor om toestemming worden gevraagd. 

Het inschrijfformulier

Hieronder is een lijst weergegeven met de gegevens die verzameld worden op het inschrijfformulier en 

voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om gebruik 

te maken van de diensten van de vereniging. De gegevens verstrekt via het inschrijfformulier worden 

opgeslagen in het algemene ledenbestand. Deze worden opgeslagen op een beveiligde server waar het 

bestuur, de websitebeheerder van NSAV ‘t Haasje en de serverbeheerder (One.com) toegang tot 

hebben. Daarnaast worden deze gegevens opgeslagen in een Conscribo en hebben zij hier dus ook 

toegang tot. Met Conscribo is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Bovendien worden 

lidmaatschapsveranderingen in een worddocument opgeslagen ten behoeve van doorgifte aan de 

Atletiek Unie. Bovendien wordt een document aangemaakt met alle mailadressen van de leden ten 

behoeve van informatievoorziening aan de leden. 

Gegeven: Doel:

Voor- en achternamen Om onderscheid uit te drukken tussen leden en doorgifte aan de 

Atletiekunie en het Radboud Sportcentrum. Om leden persoonlijk te 

benaderen. Voor journalistieke doeleinden. Vanwege de statuten van 

NSAV ’t haasje.

Geboortedatum Om te bepalen of een lid jonger of ouder is dan 18 jaar, wat van 

belang is voor de wet. Doorgifte aan de Atletiekunie voor bepaling 

leeftijdscategorie. Ook hier een statutaire verplichting.

Telefoonnummer Om in contact te komen in geval van nood, en voor verheldering van 

onduidelijkheden en/of vragen. Om contact op te kunnen nemen met 

leden om hen hun verplichtingen te laten nakomen.

Adres, postcode en Verplichte doorgifte aan de Atletiekunie.  Om contact op te kunnen 



woonplaats nemen met leden om hen hun verplichtingen te laten nakomen. Een 

statutaire verplichting.

E-mailadres Om in contact te komen en blijven in geval van mededelingen en/of 

uitnodigingen, en om de nieuwsbrief te verzenden met daarin relevant 

geachte informatie voor de leden. Doorgifte aan de Atletiekunie voor 

lidmaatschapspas.

Studentnummer/

Sportkaartnummer

Om te duiden welk type lidmaatschap benodigd is/ voor het 

aanvragen van subsidies/ voor het controleren van het abonnement bij 

het Radboud Sportcentrum

IBAN Om het jaarlijkse lidmaatschapsgeld (zie website voor huidige 

contributie) af te kunnen schrijven via automatisch incasso en om 

toekomstige betalingen/declaraties makkelijker te laten verlopen

Licentienummer 

Atletiekunie

Voor het inschrijven bij de sportbond en het inschrijven van 

competities

Geslacht Voor het verwerken van wedstrijduitslagen. Wordt ook doorgegeven 

aan de Atletiekunie

Wedstrijduitslagen Voor journalistieke doeleinden, ter promotie van de vereniging. 

Mocht men hier bezwaar tegen hebben, meld dit bij het bestuur.

Foto’s Voor journalistieke doeleinden, ter promotie van de vereniging. 

Mocht men hier bezwaar tegen hebben, meld dit bij het bestuur

IP-adressen Om spam te voorkomen

Allergie informatie Om te voorkomen dat mensen voedsel eten waar ze allergisch voor 

zijn tijdens evenementen.

Daarnaast kan door de Radboud Universiteit, het Radboud Sportcentrum en de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen aan NSAV ‘t Haasje gevraagd worden om bepaalde gegevens die bij de 

inschrijving zijn ingevuld te verstrekken. Dit om te controleren of leden studenten zijn. Hierbij gaat 

het om de naam van het lid en de status van het lid en het studentnummer dan wel sportkaartnummer. 

Met het akkoord gaan met deze privacyverklaring geeft u toestemming voor het verstrekken van de 

hierboven genoemde gegevens aan de Radboud Universiteit, het Radboud Sportcentrum, het Radboud 

Fonds en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.



Voor het inschrijven voor wedstrijden kunnen bovenstaande gegevens gedeeld worden met de 

Atletiekunie dan wel de competitieleiding.

Bij het inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden, wordt er een keuze gemaakt 

tussen automatische incasso en overboeking, en heeft het aanmeldend lid de keuze zijn 

persoonsgegevens (naam, mailadres en telefoonnummer) openbaar te maken voor alleen de ingelogde 

leden. Later kan dit door leden zelf op de site aangepast worden. 

Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt er dus toestemming gegeven voor het verwerken 

van de persoonsgegevens. 

Google Drive

Het bestuur van NSAV ’t Haasje en haar commissies maken gebruik van Google Drive voor het 

opslaan van bepaalde documenten. Het gaat hier om mutaties in het ledenbestand, mailadressen, 

notulen, draaiboeken van commissies, contracten, evaluaties en afrekeningen. Hierbij wordt het 

privacy statement van Drive geaccepteerd (https://policies.google.com/privacy?hl=nl). 

Mailchimp

Uw mailadres en achternaam zal gebruikt worden voor de maandelijkse haasjepost. Hierin staat het 

nieuws over de vereniging van afgelopen tijd. Hiervoor worden de diensten van Mailchimp gebruikt. 

U gaat akkoord met de algemene privacyvoorwaarden van Mailchimp bij een lidmaatschap bij ‘t 

Haasje. (https://mailchimp.com/legal/privacy/). Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kan er gemaild 

worden naar secretaris@haasjeatletiek en wordt de haasjepost niet meer naar jou verzonden. Dit zal 

dan verwerkt worden in een wordbestand waar je achternaam en mailadres in staat zolang je lid blijft. 

Evenementen met voedselverstrekking 

Voor sommige evenementen wordt er allergie-informatie gevraagd, voor de veiligheid van de maaltijd 

voor de betreffende leden. Hiertoe wordt van een van de commissieleden/kokers een contactgegeven 

(e-mailadres of telefoonnummer) op het afgeschermde deel van de website geplaatst waarnaar deze 

informatie gestuurd kan worden. Voor dit contactgegeven wordt toestemming gevraagd aan de 

commissieleden/kokers. 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://mailchimp.com/legal/privacy


Afbeeldingsvoorwaarden en wedstrijdverslag-voorwaarden 

Tijdens activiteiten van NSAV ‘t Haasje worden foto’s gemaakt waar leden op kunnen staan. Tevens 

worden wedstrijdverslagen van wedstrijden waar leden van studentensportvereniging NSAV ’t Haasje 

aan meedoen geplaatst. De gegevens uit deze wedstrijdverslagen zijn gebaseerd op uitslagen vermeld 

op openbare websites als atletiek.nu en uitslagen.nl. Hiervoor verwijzen we naar hun privacy 

statement (https://www.atletiek.nu/home/privacy/ en https://uitslagen.nl/privacyverklaring.html). De 

vereniging ziet het hierbij als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Deze 

voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van NSAV ‘t Haasje. De vereniging zorgt ervoor dat 

uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 

1. Website

De foto’s die worden gemaakt op activiteiten worden op de website van NSAV ‘t Haasje geüpload. 

Dit geldt ook voor de wedstrijdverslagen. Deze foto’s zijn beschermd door middel van een account 

met een wachtwoord. Alleen leden hebben recht op een account. De afbeeldingen van activiteiten zijn 

dus niet openbaar toegankelijk, maar alleen door leden van NSAV ‘t Haasje. Foto’s worden gefilterd 

voordat ze op de website worden geplaatst. Een verzoek tot verwijderen van foto’s kan worden gedaan 

door een email te sturen naar secretaris@haasjeatletiek.nl. Deze foto’s worden ook geplaatst in de 

besloten facebookgroep. De wedstrijdverslagen zijn wel openbaar zichtbaar op de website van NSAV 

’t Haasje. Hier worden foto’s geplaatst van andere fotografen die vrij toegankelijk op internet te zien 

zijn. Ook hier kan bezwaar tegen gemaakt worden. 

2. (Social) media

Foto’s kunnen daarnaast gebruikt worden op de social media kanalen van studentensportvereniging 

NSAV ‘t Haasje. De social media bestaan uit: Facebook, Instagram en Snapchat. Ook kunnen foto’s 

geplaatst worden in het verenigingsblad de Coenein. In het verenigingsblad worden sfeerfoto’s 

geplaatst.  De (social) media kanalen zijn openbaar toegankelijk. Op social media komt ook een linkje 

van het wedstrijdverslag, wat te lezen is op de openbare website. In het bericht op de sociale media 

staan verder alleen namen van leden vernoemd. 

Plaatsing van foto’s gebeurt, tenzij er bezwaren zijn aangegeven vanuit het desbetreffende lid. 

Bezwaren kunnen ook na plaatsing nog doorgegeven worden om vervolgens de foto’s te verwijderen.

Protocol datalek

Er is een protocol datalek. Deze is te raadplegen door bestuurders via de gemeenschappelijke Drive.

mailto:secretaris@haasjeatletiek.nl
https://www.atletiek.nu/home/privacy/


Het reisformulier

Op het inschrijfformulier voor reizen (denk aan trainingsstages en weekenden) van NSAV ‘t Haasje 

worden aanvullende gegevens gevraagd op het standaard ledenbestand. Deze gegevens worden alleen 

verzameld bij de leden die deelnemen aan een reis. Hieronder is een lijst weergegeven met de 

gegevens die verzameld worden voor deelname aan een reis. Andere benodigde, reeds bekende 

gegevens kunnen uit het ledenbestand gehaald worden. Ter controle kunnen deze bekende gegevens 

nogmaals gevraagd worden op het inschrijfformulier.

Gegeven: Doel:

Telefoonnummer 

ouder/voogd Om in contact te komen in geval van nood

Adres thuisblijver Om in contact te komen in geval van nood

IBAN

Om de reissom in termijnen af te kunnen schrijven via 

automatisch incasso

Door het ondertekenen van dit document, gaat u akkoord met bovengenoemde regeling omtrent het 

verzamelen van deze gegevens


