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Door het bezoeken van onze site, het lid worden van onze vereniging, het aanmelden voor
onze evenementen of door jezelf aan te melden voor onze nieuwsbrief stel je een vertrouwen
in ons. Omdat wij (Amsterdamse Studentenzwemvereniging SPONS, hierna ‘wij’ of ‘A.S.Z.V.
SPONS’) dit vertrouwen graag koesteren hebben we in dit document uiteengezet welke data
wij verzamelen en wat wij hiermee doen.
Mocht je bezwaar hebben tegen de opslag van (bepaalde) gegevens, laat ons dit dan weten
door middel van een mailtje naar bestuur@aszvspons.nl. Dan zullen wij ons inspannen je
gegevens zo snel mogelijk, en binnen de wettelijk geldende termijnen aan te passen of te
verwijderen.

De door ons verzamelde gegevens en het doel hiervan
A.S.Z.V. SPONS verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden.
Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens waarvoor gebruikt worden.

Lidmaatschap
Voor onze ledenadministratie is het van belang dat wij de volgende gegevens van onze
leden bezitten voor contact met onze leden, subsidie van het universitair sportcentrum en het
uitvoeren van automatische incasso. Bij aanmelding kun je aangeven of je toestemming
geeft dat je persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan andere leden. Wij zullen je
persoonsgegevens niet zonder toestemming aan derden doorgeven.
Voor het bijhouden van de ledenadministratie maken wij gebruik van het webbased
programma Conscribo. De ledenadministratie wordt opgeslagen op servers die in het bezit
zijn van Conscribo. Conscribo verklaart alleen op gerechtelijk bevel gegevens aan derden te
verstrekken en verklaart alles te doen wat redelijkerwijs in de macht van Conscribo valt om
gegevensverlies te voorkomen. Zie hier de Algemene Voorwaarden van Conscribo. Meer
informatie over de databescherming van Conscribo is hier na te lezen.
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Aanwezigheid bij evenementen
Om een beeld te hebben bij wie er op onze evenementen komt en om hier de nodige
praktische zaken voor te regelen, maken wij gebruik van een aanmeldsysteem. Dit systeem
slaat standaard de volgende gegevens op:
•
•
•
•
•
•

Naam,
Geboortedatum,
Emailadres,
Geslacht,
Uniek relatienummer, en
Per transactie een transactienummer

Per evenement zou ook om andere gegevens gevraagd kunnen worden. Indien je betaalt
met iDeal slaan wij ook het tijdstip van betalen en je rekeningnummer op. Onze betalingen
lopen via Mollie. Hun privacybeleid is hier te vinden.

Versturen van nieuwsbrieven
Om jou op de hoogte te houden van het laatste nieuws kunnen wij je onze nieuwsbrief
sturen. Voor het versturen van deze nieuwsbrief maken wij gebruik van het programma
Mailchimp. Om hieruit mail te kunnen versturen, exporteren wij jouw mailadres en naam naar
hun servers in de Verenigde Staten. Mailchimp voldoet aan de EU-U.S. Privacy Shield
Framework principes en is TRUSTe gecertificeerd. Na het verzenden van onze mailing
ontvangen wij rapporten op zowel persoonlijk als geaggregeerd niveau over de hoeveelheid
‘opens’, ‘clicks’ en andere metadata hierover. Zie hier de privacy policy van Mailchimp.

Beeldmateriaal
Op verschillende evenementen worden door (bestuurs)leden foto’s en video’s gemaakt om
onze activiteiten vast te leggen. Dit beeldmateriaal is voornamelijk bedoeld voor onze leden
als herinnering en eventueel als promotiemateriaal binnen de vereniging. De foto’s en
video’s worden door het bestuur geüpload naar SmugMug om alles te verzamelen, een
externe site om beeldmateriaal (binnen beperkte kringen) te delen.
SmugMug verspreidt geen foto’s aan derden zonder toestemming van het bestuur en de
geportretteerde leden, en dit is ook voor onze leden niet toegestaan. De website is wel
toegankelijk voor onze leden door middel van een wisselend wachtwoord. Dit wachtwoord
wordt minstens eenmaal per jaar gewijzigd en is voor alle leden hetzelfde. Het is niet de
bedoeling dat dit wachtwoord wordt verspreid onder niet-leden, maar helaas is dit niet te
controleren. Hierdoor kan er niet worden gegarandeerd dat beeldmateriaal niet elders
verschijnt. De regulatie van deze pagina wordt door het bestuur gedaan, waardoor de kans
op belastende foto’s aanzienlijk wordt verkleind. In het geval van onwenselijk foto’s, of
vermoedens van misbruik kan contact opgenomen worden met het bestuur.
De volledige SmugMug-privacy policy is hier te vinden.
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E-mailberichten
A.S.Z.V. SPONS gebruikt Gmail van Google als dienst voor de afhandeling van e-mail. Emailberichten gericht aan ons worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook over het specifieke
privacybeleid van Gmail.

Bijhouden van webstatistieken
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook over het specifieke
privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed
op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor
andere Google-diensten.

Cookies
Zoals hierboven aangegeven worden er bij jou bezoek aan de domeinen van A.S.Z.V.
SPONS cookies geplaatst op jouw apparaat. Met het bezoeken van onze domeinen ga je
akkoord met het plaatsen van deze cookies. Je kan zelf bepalen hoe lang deze op jouw
apparaat bewaard worden. Op Google zijn verschillende handleidingen te vinden om dit te
doen.

Andere doeleinden
Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor de doelen die zijn beschreven in dit document.
Mochten we je data voor andere doeleinden gaan gebruiken dan zullen we je hiervan altijd
vooraf op de hoogte stellen.

Delen van gegevens
A.S.Z.V. SPONS is één van de studentensportverenigingen in Amsterdam en heeft nauwe
banden met het universitair sportcentrum. Ook maakt A.S.Z.V. SPONS onderdeel uit van de
Nederlandse Studenten Zwem Kompetitie. Voor subsidie of evenementen is het soms nodig
om gegevens te delen met het universitair sportcentrum of partnerverenigingen. Met het
universitair sportcentrum en deze verenigingen worden goede afspraken gemaakt en wij
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vragen hen te garanderen dan jouw gegevens ook bij hen veilig zijn. Zodra jouw gegevens
niet meer nodig zijn, verzoeken wij onze partnerverenigingen jouw gegevens te verwijderen.

Veranderingen
Het is altijd mogelijk dat er in de loop van tijd verschuivingen plaatsvinden in welke data wij
opslaan en wat wij hier mee doen. In deze gevallen zullen wij dit document updaten naar een
nieuwe versie en hierover een melding op onze site plaatsen. Deze melding zal minstens
één maand zichtbaar zijn op de voorpagina.

Vragen en opmerkingen
Dit document bevat veel informatie. Mocht je nou toch vragen hebben over de verwerking
van jouw (persoons)gegevens, dan kan je ons dit doorgeven op het onderstaande adres.
Amsterdamse Studentenzwemvereniging SPONS
T.a.v. Contactpersoon privacy
Science Park 306
1098 XH Amsterdam.
Mailen mag ook naar: bestuur@aszvspons.nl.
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