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Privacyverklaring 
 

Skivereniging Midden-Holland (SKI-MH) streeft naar vertrouwen, daarom is uw privacy 
belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen we u uit wat voor soort persoonlijke 
gegevens we verzamelen, hoe we deze verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. 
 
Deze verklaring wordt regelmatig herzien en bijgewerkt naarmate onze activiteiten en 
diensten evalueren. 
 

Wie zijn we? 

De SKI-MH is destijds opgericht met als doel wintersporters in de regio midden Holland door 
middel van gevarieerde trainingen goed voor te bereiden op alle takken van de wintersport. 
De vereniging werkt alleen met ervaren trainers.  
 
De vereniging heeft een publieke website. 
 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we? 
SKI-MH verzamelt persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van wintersport reizen en 
verenigingsdiensten. De verantwoordelijke beschikt over persoonsgegevens van haar leden. 
Te weten minimaal bestaande uit geslacht, voorletters, voornaam, tussenvoegsel, 
achternaam, straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, woonplaats, land, 
geboortedatum, telefoonnummer privé en e-mailadres van haar leden die verzameld zijn als 
gevolg van het lidmaatschap van de vereniging met als doel om sport te kunnen beoefenen. 
SKI-MH ontvangt geen gegevens van derden. 
 

Waar gebruiken we persoonlijke gegevens voor? 
SKI-MH heeft als beleid om niet meer persoonlijke gegevens te verzamelen dan noodzakelijk 
voor onze verwerking. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken voor de 
uitvoering van onze diensten. 
 
Als en wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw 
toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. 
 
Waar worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen? 
SKI-MH heeft een strikt beveiligingsbeleid om een adequate beveiliging van uw persoonlijke 
gegevens te waarborgen waarbij alleen bevoegde personen toegang tot hebben. 
 
Wanneer we een onlineprovider gebruiken, kiezen we ervoor om samen te werken met 
marktleiders of andere partijen die voldoen aan de EU-wetgeving en die beschikken over 
uitgebreide beveiligings- en privacy maatregelen. 
Persoonlijke gegevens worden opgeslagen totdat het SKI-MH lidmaatschap wordt beëindigd.  
 
Bij alle diensten worden uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging verwijderd 
wanneer ze hun doel hebben bereikt, tenzij er enige vorm van wettelijke opslagperiode van 
toepassing is. 
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Met wie delen we persoonlijke gegevens? 
We delen alleen uw persoonlijke gegevens met andere partijen (dienstverleners) ter 
uitvoering van onze diensten. Met iedere dienstverlener is een individueel contract 
afgesloten. 
 

Wie heeft toegang tot uw gegevens? 

Alleen het bestuur van de SKI-MH en de webmaster hebben toegang tot de persoonlijke 
gegevens. 
 
Wij verwachten van derden dat zij de toegang tot uw persoonlijke gegevens eveneens 
beperken op basis van 'need to know, right to know'. Dat wil zeggen, alleen degenen die 
daadwerkelijk actief uw gegevens moeten verwerken, mogen dit doen. 
 
We eisen dit ook van onze leveranciers of derden waarmee we samenwerken middels een 
geheimhoudingsverklaring of een verwerkersovereenkomst 
 

Je rechten als individu 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) biedt u een aantal rechten. Deze 
individuele rechten worden vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) en worden door SKI-MH gerespecteerd. 
 
Deze rechten omvatten het recht op informatie over waar persoonsgegevens worden 
verzameld, het recht op toegang en het recht op rectificatie van uw gegevens indien en 
wanneer deze onjuist is.  
 
Ook kunt u onder specifieke omstandigheden die in de AVG worden vermeld verzoeken om 
het wissen van uw persoonlijke gegevens of de verwerking ervan beperken.  
 
Tenslotte kunnen wij de gegevens die we over u hebben vastgelegd, verstrekken in een 
gangbare gestructureerde vorm. 
Naast deze rechten hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor 
gegevensbescherming. 
 

Over deze privacyverklaring 

De versie van deze SKI-MH Privacyverklaring is gemaakt in Mei 2018. 
 
We zullen deze privacyverklaring bijwerken als er wijzigingen van toepassing zijn.  
 
Als er wijzigingen in de manier waarop SKI-MH uw persoonlijke gegevens verwerkt, zullen 
wij u op de hoogte stellen door deze veranderingen op onze website te vermelden. 
 
Een kopie van deze verklaring is op de verenigingswebsite (www.ski-mh.nl) in te zien 

 

http://www.ski-mh.nl/
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