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Privacyovereenkomst Koveni
Dit document beschrijft de privacyovereenkomst die behoort bij een lidmaatschap van Koveni . In deze
privacyovereenkomst zijn de volgende zaken opgenomen:
●
●
●
●

Toelichting op het gebruik van cookies
Toelichting op vastleggen, publicatie en verwerking van persoonsgegevens
Toelichting op uw rechten
Toelichting op uw mogelijkheden van bescherming van uw persoonsgegevens

Voor vragen over deze privacyovereenkomst kunt u contact opnemen met het Koveni-bestuur (bestuur@koveni.nl)
en/of de websitecommissie van Koveni (website@koveni.nl).
Deze privacyovereenkomst is vanuit de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ verplicht. Voor
meer informatie over de AVG verwijzen wij u graag door naar de Autoriteit Persoonsgegevens
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
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Cookiegebruik
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op
uw harde schrijf van uw computer (of tablet, smartphone) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie
wordt bij een volgend bezoek weer naar onze website teruggestuurd.
De Koveni-website gebruikt de volgende type cookies:
●
●
●

Permanente cookies
Sessie cookies
Cookies van Google Analytics

De toestemming die u geeft gaat over het gebruik van alle type cookies.
Wij hebben in onderstaande paragraaf de type cookies verder toegelicht.

Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De
website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven
voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds
jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.
Permanente cookies kan je verwijderen via 'Mijn Koveni' of via de instellingen van je browser.
Inloggen op de Koveni-website is alleen na toestemming voor het gebruik van cookies

Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt
bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers.
Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
"Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de
website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij
hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe
Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Indien u cookies op de website heeft ingeschakeld kunt u deze op de volgende wijze uitschakelen:
Ga naar ‘Mijn Koveni’ en schakel onder ‘Privacy instellingen’ ‘Cookiegebruik’ uit.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of
met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
●
●
●
●
●

Pagina 3/6

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen

www.koveni.nl/AVG

Koveni privacyovereenkomst
17 januari 2019

Vastleggen, Publicatie en verwerking van persoonsgegevens
Binnen Koveni beschouwen wij elk gegeven dat een relatie heeft met één persoon als een persoonsgegeven.
Voorbeelden zijn: NAW-gegevens, telefoon, E-mailadres, in welk team of in welke commissie een lid zit, of en
wanneer je bardienst moet draaien, etc.
Koveni moet deze gegevens opslaan, verwerken en publiceren (publiek of afgeschermd) om onze vereniging te
laten draaien.
Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt binnen Koveni door: Alle commissieleden die zijn opgenomen in het
organigram van Koveni en trainers / coaches. Wij noemen deze personen ‘verwerkers’. Alle verwerkers geven
binnen Koveni akkoord op een vrijwilligersovereenkomst waarin zij aangeven op een integere manier om te gaan
met persoonsgegevens die aansluit bij deze Privacyverklaring.

Verwerkersovereenkomsten
In de volgende paragrafen zijn de organisaties opgenomen die persoonsgegevens van Koveni verwerken. Voor al
deze organisaties geldt dat Koveni bewerkersovereenkomsten heeft afgesloten.

Sportlink
Koveni heeft als korfbalclub die aangesloten is bij de KNKV de verplichting om leden die deel willen nemen aan de
korfbalcompetitie op te nemen in de ledenadministratiesoftware Sportlink. Hiervoor neemt Koveni de Sportlink
dienst af. Koveni stelt de volgende persoonsgegevens via Sportlink aan de KNKV ter beschikking:
●

Nader in te vullen

Elk Koveni-lid kan de privacyinstellingen voor Sportlink aanpassen via bijvoorbeeld de Sportlink-app.
Koveni zal commissieleden die verantwoordelijk zijn voor de ledenadministratie toegang verlenen voor het gebruik
van Sportlink en daarmee de persoonsgegevens kunnen verwerken. Deze commissieleden zijn hiervoor gehouden
aan de vrijwilligersovereenkomst.
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Privacyrechten
De wet AVG geeft een Koveni-lid een vijftal rechten. Deze zijn hieronder verder uitgewerkt.

Recht op informatie
Op de Koveni-website is een verklaring te vinden waarin Koveni aangeeft hoe er met de privacy wordt omgegaan.
Deze onafhankelijke verklaring geeft samen met deze privacyovereenkomst de informatie over het vastleggen,
publiceren en verwerken van persoonsgegevens.

Recht op inzage
Het recht op inzage is op de Koveni-website geregeld in het onderdeel ‘Mijn Koveni’. Hierin kunt u precies zien in
welke gegevenssets uw persoonsgegevens zijn opgenomen.

Recht op correctie
Om aanspraak te maken op het recht op correctie van gegevens vragen wij u contact op te nemen met de
webmasters. Zijn kunnen uw vragen beantwoorden en eventuele correcties (helpen) doorvoeren.

Recht op vergetelheid
U kunt aanspraak maken op het 'Recht op vergetelheid' bij opzegging van uw lidmaatschap. Indien uw aanspraak
maakt op dit recht dan verwijderen wij alle persoonsgegevens in onze systemen.
Koveni maakt u attent op de volgende situaties:
1. Jubilea en reünie. Een deel van de persoonsgegevens gebruiken wij om u in geval van een jubileum en/of
reünie alsnog uit te kunnen nodigen. Indien uw aanspraak heeft gemaakt op het recht van vergetelheid
ontneemt u Koveni deze mogelijkheid.
2. Opnieuw lid worden. Koveni houdt u ‘oude’ lidmaatschapsjaren bij als u de vereniging verlaat. Wanneer u na
enkele jaren besluit terug te komen zal u lidmaatschapsduur normaliter doortellen. Indien u aanspraak heeft
gemaakt op het recht van vergetelheid is deze informatie niet meer voor handen en begint u nieuwe
lidmaatschap dus op 0 jaar.
3. Fouten t.a.v. de Koveni-rekening. Bij het opzeggen van uw lidmaatschap wordt een eventueel tegoed op de
Koveni-rekening aan uw terug overgemaakt. Indien u aanspraak maakt op het recht van vergetelheid is het
niet meer mogelijk om achteraf eventuele fouten in de administratie van uw Koveni-rekening te herstellen.
Eventuele nog resterende tegoeden komen daarmee automatisch ten gunste van Koveni.

Recht van verzet
Indien uw aanspraak wilt maken op uw recht van verzet vragen we u om contact op te nemen met het bestuur van
Koveni.
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Beschermen van uw persoonsgegevens
Op de Koveni-website (Mijn Koveni – privacyinstellingen) is het mogelijk om aan te geven op welke wijze u uw
persoonsgegevens wil beschermen.

Persoonsgegevens
Koveni biedt de volgende mogelijkheden voor het beveiligen van uw persoonsgegevens:
1. Standaard bescherming. Deze bescherming is automatisch op elk lid van toepassing ook indien u geen
voorkeur heeft. Bij deze bescherming bepaalt Koveni welke gegevens voor wie inzichtelijk zijn. Hierbij zal
Koveni sommige gegevens publiek inzichtelijk maken.
2. Stricte bescherming. Er zijn geen persoonsgegevens publiek inzichtelijk.
3. Anonieme bescherming. Er zijn geen persoonsgegevens publiek inzichtelijk. Daarnaast zijn er ook geen
persoonsgegevens voor andere Koveni-leden inzichtelijk.
Voor een lidmaatschap bij Koveni krijgt u de keuze tussen 'Standaard' en 'Strict'. De anonieme bescherming kan
alleen geactiveerd door het bestuur. Voor het activeren dient een onderbouwde aanvraag naar het bestuur van
Koveni gestuurd te worden. Na goedkeuring van deze aanvraag zal het bestuur van Koveni de anonieme
beveiliging activeren.

Foto's
Bij Koveni is het mogelijk dat in opdracht van Koveni foto's gemaakt van wedstrijden en/of activiteiten. Deze foto's
kunnen gepubliceerd worden. Koveni biedt de volgende mogelijkheden om publicatie van foto's te beperken:
1. Publicatie toegestaan voor groepsfoto's en persoonlijke foto's. Deze keuze is op elk lid van toepassing ook
indien u geen voorkeur heeft.
2. Publicatie toegestaan voor groepsfoto's. Publicatie is niet toegestaan voor persoonlijke foto's
3. Geen publicatie toegestaan.
Voor een lidmaatschap van Koveni krijgt u de mogelijkheid om publicatie van persoonlijke foto's te weigeren. Het
weigeren van publicatie van groepsfoto's kan alleen geactiveerd door het bestuur. Voor het activeren dient een
onderbouwde aanvraag naar het bestuur van Koveni gestuurd te worden. Na goedkeuring van deze aanvraag zal
het bestuur van Koveni de instelling activeren voor het weigeren van persoonlijke en groepsfoto's.
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