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Schermvereniging De Vrijbuiters hecht veel waarde aan de 
bescherming van uw persoonsgegevens. In deze 
Privacyverklaring willen we heldere en transparante 
informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan 
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Schermvereniging De Vrijbuiters houdt zich in alle gevallen 
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming 

met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen 
en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
Privacyverklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot 
enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze 
voor andere doeleinden willen inzetten dan voor onze 
administratie.

• passende technische en organisatorische maatregelen 
hebben genomen zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere 
partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;



• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw 
persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 
respecteren.

Als Schermvereniging De Vrijbuiters zijn wij verantwoordelijk 
voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na 
het doornemen van onze Privacyverklaring, of in 
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder 
aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door 
Schermvereniging De Vrijbuiters verwerkt ten behoeve van 
de volgende doelstelling(en):
• administratieve doeleinden;
• communicatie over de vereniging en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• de overeengekomen lidmaatschaps-inschrijving.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan 
Schermvereniging De Vrijbuiters de volgende 
persoonsgegevens van u vragen:
• voornaam of initialen
• achternaam eventueel met tussenvoegsel
• woonadres
• telefoonnummer(s)
• e-mailadres
• Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Schermvereniging De 
Vrijbuiters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode:
• gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna 

conform de in het register vastgestelde termijnen tot 
maximaal zeven jaar.



Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft worden niet verstrekt aan 
derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 
Ook zullen wij uw gegevens vertrekken aan de Koninklijke 
Nederlandse Algemene Schermbond KNAS. Tevens kunnen 
wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier 
schriftelijk toestemming voor geeft.
Buiten de EU  
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke 
gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn 
Schermvereniging De Vrijbuiters bewaart 
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de 
wet is vereist.
Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben 
we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• alle personen die namens Schermvereniging De 

Vrijbuiters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan;

• we zorgen voor de encryptie (versleutelen) van 
persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om 
deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 
incidenten;

• de persoonsgegevens zijn niet benaderbaar via het 
internet;

• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• ons bestuur is geïnformeerd over het belang van de 

bescherming van persoonsgegevens.



Fotoprotocol
In de huidige tijd waarin bijna iedereen beschikt over een 
smartphone die voorzien is van een uitstekende camera en 
er vele mogelijkheden zijn om de gemaakte foto’s met een 
paar swipebewegingen op het internet te plaatsen, dienen 
hiervoor binnen de vereniging duidelijke regels te worden 
opgesteld:
• Foto’s en of video-opnames kunnen/mogen gemaakt 

worden door leden, ouders en/of verzorgers van leden, de 
uitgenodigde pers en/of onze eigen pers en 
propagandacommissie tijdens wedstrijden, evenementen 
en/of acties van de vereniging;

• Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor plaatsing in 
de lokale media (huis aan huis bladen, regiokrant); op de 
eigen website (www.svvrijbuiters.nl); op de eigen sociale 
mediaportalen (facebook/Twitter/WhatsApp groepen) en/of 
op het informatiebord in onze ook door derden 
toegankelijke trainingslocatie;

• Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor 
publicatie op een van deze mediaportalen wordt vooraf 
geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch 
worden zij hierover ingelicht. Er worden bij publicaties 
geen verwijzingen gemaakt naar persoonsgegevens.

• De foto’s die geplaatst worden zullen uiteraard vóór 
plaatsing getoetst worden op fatsoenlijkheid en/of ze niet 
aanstoot gevend zijn en bijdragen aan een positieve 
promotie/beeldvorming van onze vereniging;

• Er worden bij plaatsing geen adressen en 
telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met 
een functie binnen de club zoals leden van bestuur, 
begeleiders en/of trainers;



• Indien je hiertegen toch bezwaar hebt, dien je dit duidelijk 
vooraf bij ons of aan de fotograaf aan te geven, zodat we 
de foto eventueel dusdanig kunnen aanpassen dat je niet 
meer herkenbaar in beeld bent. Ook als een foto al 
geplaatst is kunt je dit aangeven via info@svvrijbuiters.nl 
en dan zullen we deze, waar mogelijk, weer verwijderen 
en/of aanpassen.

• Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die 
principieel bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s 
dan wel van hun kind(eren), dienen dit schriftelijk kenbaar 
te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op 
een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij 
het plaatsen van foto’s op een van de mediaportalen. Dit 
bezwaar kan ook weer worden herroepen of 
uitzonderingen op worden gemaakt (bv bij team/
kampioenschapfoto);

• Begeleiders, teamleiders, coaches en trainers hebben een 
voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van 
beeldmateriaal. Zij dienen te allen tijde te handelen naar 
dit protocol. Indien zich een incident voordoet, dient dit bij 
het bestuur te worden gemeld. Deze zal hier zorgvuldig 
mee omgaan en zonodig maatregelen ter voorkoming 
treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan de 
betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct 
geïnformeerd;

• Over gemaakte foto’s bij andere verenigingen en door 
derden in de openbare ruimte heeft de Schermvereniging 
De Vrijbuiters natuurlijk geen zeggenschap. Je dient hier 
zelf actie te ondernemen richting die persoon/fotograaf om 
publicatie te voorkomen. Ook voor de opnamen die niet op 
een van bovenstaande mediaportalen worden geplaatst 
maar louter voor eigen gebruik zijn bedoeld, gelden geen 
nadere bepalingen zolang het maar persoonlijk 



beeldmateriaal of dat van een eigen kind betreft. Staan er 
ook andere personen op de opnames en wil je dit op een 
ander openbaar mediaportaal plaatsen, dien je hiervoor 
wel toestemming te hebben van die desbetreffende 
perso(o)n(en). De vereniging aanvaardt hiervoor geen 
enkele aansprakelijkheid.

Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de 
persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door 
één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door 
u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan 
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij 
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor 
kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van 
een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd 
het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw 
persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact 
met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit 
dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het 
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op 
het gebied van privacybescherming.



Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen 
of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
 
Schermvereniging De Vrijbuiters 
Secretariaat:  
e-mail: info@svvrijbuiters.nl
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