Beleid verwerking persoonsgegevens

Schietsportvereniging Kraan
Roeventerschans 2 6031 RR Nederweert
K.v.K. Roermond 40177461

Als gastschutter/introducé van Schietsportvereniging Kraan (voorts ‘de SSV’) worden er bepaalde
gegevens van u verwerkt. De SSV hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van haar gastschutter / introducés . Wij verwerken dan ook niet meer persoonsgegevens
dan noodzakelijk. Bij dezen willen wij u graag nader informeren over de gegevensverwerking door de
SSV.
Welke gegevens verwerken wij?
Van u als gastschutter / introducé worden de volgende gegevens verwerkt:
- Naam en voorletters;
- Woonplaats;
- Soort legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/ID
(paspoort/rijbewijs/ID-kaart)
- Nummer legitimatiebewijs;
- Naam verenigings-lid dat gastschutter
gastschutter/introducé begeleidt;
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens van gastschutter/introducés.
Waarom verwerken wij deze?
In de Circulaire Wapens en Munitie is voorgeschreven dat een schietvereniging bijhoudt een
introducéregister. In dit register worden de gegevens opgenomen van de personen die de vereniging
op uitnodiging bezoeken met de intentie om met de schietsport
sc
kennis te maken. De verzamelde
gegevens worden niet gebruikt in het kader van een automatisch besluitvormingsproces.
besluitvormingsproces
Wie mag deze gegevens inzien?
De verzamelde gegevens zijn in te zien door de bestuursleden, voor zover zij deze gegevens nodig
hebben
ebben voor de uitoefening van hun taak.
taak Daarnaast worden de verzamelde gegevens slechts
verstrekt aan derden indien:
- het betreffende gastschutter
gastschutter/introducé daartoe toestemming heeft gegeven;
- dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de SSV,, en/of;
en/of
- dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de SSV.
Deze gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU.
Hoelang worden de gegevens bewaard?
Uiterlijk drie jaren na uw bezoek als gastschutter/introducé worden uw gegevens verwijderd uit onze
administratie. Uitzonderingen hierop worden slechts gemaakt indien de SSV zich moet houden aan
een langere wettelijke bewaarplicht betreffende bepaalde gegevens.
Wat als u het ergens niet mee eens bent?
Als betrokkene heeft u bepaalde rechten, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering. U kunt
aldus inzien welke gegevens de SSV van u heeft verwerkt, deze laten corrigeren indien incorrect, en

laten verwijderen indien verwerking niet langer noodzakelijk is. U heeft uiteraard ook het recht een
klacht in te dienen bij de toezichthouder (te weten de Autoriteit Persoonsgegevens).
Vragen?
Wij hopen hiermee alle eventuele vragen te hebben beantwoord. Mocht echter nog vragen en/of
opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot de SSV. Binnen het bestuur is de heer mr. J.C. (Jan)
Arkesteijn aangewezen als Privacy Expert en fungeert hij binnen de SSV als het eerste aanspreekpunt
betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om
deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.
Namens Schietsportvereniging Kraan,
Het bestuur.

Contactgegevens van de SSV:
Schietsportvereniging Kraan
KvK-nummer 40177461
Adres secretariaat:
Roeventerschans 2
6031 RR Nederweert
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