Privacy Statement Gehandicaptensport Nederland (GSN)
Zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens vinden we vanzelfsprekend. Ook vinden we het
belangrijk dat we hierin transparant zijn. Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening
Gegevensbescherming in werking (AVG). De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens.
Als gehandicaptensportbond zetten wij ons op allerlei vlakken in voor de gehandicaptensport. Om dit
mogelijk te maken, verwerken we persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn we
verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dat betekent
dat wij het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vaststellen. In dit privacy
statement vertellen we u graag meer over wat we waarom en hoe met welke persoonsgegevens doen.
Ook leggen we uit wat uw rechten zijn en hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende wettelijke gronden:
•
•
•

•

voor de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
als de betrokkene ons toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens;
om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals fiscale en administratieve verplichtingen,
subsidieaanvragen al dan niet in samenspraak met NOC*NSF en andere dwingende wet- en
regelgeving);
in verband met onze gerechtvaardigde belangen, waarbij wij erop letten dat de impact op uw
privacy zo beperkt mogelijk is. Zoals:
- het maken van rapportages;
- de verdediging van ons rechten in geval van een geschil;
- het beheer van ledengegevens en ondersteuning daarvan aan aangesloten verenigingen
waarbij wij persoonsgegevens ook inzetten om onze dienstverlening richting sporters en
verenigingen te verbeteren;
- het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij GSN door het bezoek aan onze
website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te
kunnen verstrekken (profiling). De logica die GSN daarbij gebruikt is dat uw IP-adres
wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren
vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder
bij Website en Cookies);
het organiseren van toernooien en competities.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
GSN is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat GSN de
doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de
naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen voor de verwerking van persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een
dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.
Persoonsgegevens verwerken doen we om de volgende redenen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

om contact met u op te kunnen nemen;
om u informatie te sturen;
voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
voor het organiseren van opleidingen en trainingen;
voor het uitvoeren van de administratie;
voor het uitvoeren van het tuchtrecht;
voor het uitvoeren van de overige voor onze sportbond gebruikelijke activiteiten;
voor de monitoring en behoeve van de ontwikkeling van topsporters;
het doen van aanbiedingen i.v.m. collectief ledenvoordeel;
Voor het uitvoeren van de anti-dopingregels;

•

voor de verwerking van een sollicitatie;

Website en Cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde
pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze
gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen,
bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze
wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.
Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein
tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer.
Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website
bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te
vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande
gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde
onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn
geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw
gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de
website die u bezoekt.

Medische gegevens
Wij zijn ons ervan bewust dat wij persoonsgegevens verwerken van mensen met een handicap.
Uiteraard zijn wij extra voorzichtig en terughoudend daar waar het gaat om bijzondere (medische)
gegevens. Wanneer een sporter zich aanmeldt bij een vereniging, kunnen wij in sommige gevallen
herleiden wat voor soort handicap een sporter heeft. Dit komt omdat sommige verenigingen alleen
sporters met bepaalde handicaps toelaten als lid. Wanneer iemand bijvoorbeeld lid wordt van een
vereniging waar alleen goalball gespeeld wordt, dan is de sporter hoogstwaarschijnlijk visueel
gehandicapt. Wij doen echter niets met deze informatie. Wij hebben ook geen verdere informatie of
details over de handicap en ontvangen deze informatie ook niet van de verenigingen.
Ook verwerken wij persoonsgegevens van sporters voor classificering. Dit doen wij op basis van de
toestemming die sporters hiervoor geven. Het doel van de classificering is om op een zo eerlijke en
gelijk mogelijke manier deel te kunnen nemen aan gehandicaptensport. Het classificatierapport is voor
ons niet inzichtelijk, wij weten alleen wat het resultaat van de classificering is.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden
1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen GSN
Gehandicaptensport Nederland kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen
van GSN, of met diverse commissieleden. GSN ziet erop toe dat binnen haar afdelingen de Europese
normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
Gehandicaptensport Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens
aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten GSN
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij
persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de IBSA en IPC (internationale
federatie) en NOC*NSF. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke
verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de
overeenkomst tussen u en GSN of wanneer GSN hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
3. Case Management Systeem Sport (CMSS)
GSN voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie
NOC*NSF (welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland), persoonsgegevens in

naar aanleiding van signalen, meldingen cq. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en
overig grensoverschrijdend gedrag van haar leden. Deze informatie heeft als doel te komen tot een
veilige(r) sportomgeving en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren,
registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze gegevens mogen en
zullen niet door GSN, noch door NOC*NSF voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven
worden aangewend en worden ook niet aan derden verstrekt in welke vorm dan ook.
4. Geen commercieel gebruik
Gehandicaptensport Nederland zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of
anderszins commercieel ter beschikking aan derden, behalve zoals beschreven in deze
privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. GSN kan u
bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere
toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Technische en organisatorische maatregelen
Wij hebben diverse maatregelen genomen om zorgvuldig en conform de wettelijke eisen met
persoonsgegevens om te gaan. Alle persoonsgegevens worden door ons op een passende manier
beveiligd, zowel fysiek als elektronisch. Ook hebben wij maatregelen genomen om onrechtmatige
verwerking, verlies of diefstal van persoonsgegevens tegen te gaan.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en op grond van wetgeving is vereist.

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van hun
persoonsgegevens. Ook kunnen betrokkenen een beroep doen op dataportabiliteit en bezwaar maken
tegen de verwerking van de persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kunt u de toestemming te
allen tijde intrekken.

Klacht bij de toezichthouder
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy Statement
GSN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient
aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte bent.

Contactgegevens
Heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u uzelf uitschrijven voor mailings of gebruik maken van uw
rechten als betrokkene? U kunt ons bereiken door te bellen naar 030 307 78 90 of te mailen naar
info@gehandicaptensport.nl.
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