Privacyverklaring Wielervereniging Avanti
Wielervereniging Avanti, gevestigd(Clubhuis) aan Amerikalaan 163, 2408 TX te Alphen aan den Rijn, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
WV Avanti
Amerikalaan 163
2408 TX Alphen aan den Rijn
0172 476593
www.wvavanti.nl
penningmeester@wvavanti.nl
Kamer van Koophandel nummer: 40446517
M. Heemskerk is de Functionaris Gegevensbescherming van Wielervereniging Avanti.
Hij is te bereiken via penningmeester@wvavanti.nl
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij hechten veel belang aan uw privacy en
vinden het daarom van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom
hebben wij in deze privacyverklaring uiteengezet welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij met
uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten
naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, neemt u dan contact op met de Functionaris
Gegevensbescherming van Wielervereniging Avanti, waarvan u de contactgegevens hierboven kunt
vinden.
De privacyverklaring kan worden gewijzigd als gevolg van bijvoorbeeld wetswijzigingen en/of wijzigingen
welke door het bestuur noodzakelijk worden geacht. Deze wijzigingen zullen in principe niet worden
gecommuniceerd, tenzij de impact hiervan groot zal zijn naar inschatting van het bestuur van WV
Avanti. Daarom is het raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.
Verwerkingsdoeleinden
Wielervereniging Avanti verzameld en verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen.
Registreren van uw lidmaatschap
Wanneer u lid wilt worden van Wielervereniging Avanti, is het noodzakelijk dat wij weten wie u bent.
Aanmelden voor een lidmaatschap bij Wielervereniging Avanti gebeurd via het aanmeldingsformulier,
welke u op onze website kunt vinden.
Aan de hand van het aanmelding lidmaatschap formulier verzamelen wij de volgende gegevens:
- Voornaam
- Voorletters
- Achternaam
- Geboortedatum
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Telefoonnummer (vast)
- Telefoonnummer (mobiel)
- Emailadres
- IBAN-bankrekeningnummer
- Machtiging inzake het incasseren van contributie en kledingkosten
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Versturen van informatieve e-mails
Wielervereniging Avanti verstuurt gedurende het jaar informatieve mails via e-mail. De inhoud van deze
e-mails zijn enkel informatief, wij willen u als lid graag op de hoogte houden van komende activiteiten
op onze vereniging en de e-mails zijn gericht op kennisdeling. Onze informatieve mails zijn niet
commercieel getint. Wanneer u lid bent van WV Avanti ontvangt u deze informatieve e-mails
automatisch.
Registeren van uw kledingformulier
Als u, als lid van Wielervereniging Avanti, kleding afneemt via de losse verkoop, u besteld kleding omdat
uw artikelen niet op voorraad is en/of u besteld kleding via de aangekondigde mededeling, dan zal u
gegevens worden geregistreerd om de kledingvoorraad bij te houden en/of om de bestelling te kunnen
plaatsen bij de leverancier.
Aan de hand van het bestelling kleding WV Avanti formulier verzamelen wij de volgende gegevens:
- Voornaam
- Achternaam
- Kledingmaat
- Aantal ontvangen kledingstukken
- Soort ontvangen kledingstukken
Registeren van uw huurovereenkomst jeugd racefietsen
Als beginnend jeugdlid bij Wielervereniging Avanti is het mogelijk om een racefiets te huren, om te
ervaren of het wielrennen echt bij u past. Om bij te kunnen houden wie welke racefiets heeft gehuurd
wordt er een overzicht bijgehouden van de huurovereenkomsten.
Aan de hand van het huurovereenkomst racefiets verzamelen wij de volgende gegevens:
- Voornaam
- Achternaam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
Registeren van uw gegevens ten behoeve van chipregistratie
Tijdens alle evenementen die door Wielervereniging Avanti worden georganiseerd, wordt er gebruik
gemaakt van chipregistratie van MYLAPS. Om een goede chipregistratie mogelijk te maken verzamelen
wij gegevens van u inzake de registratie door middel van MYLAPS.
Aan de hand van uw opgave aan de inschrijvingstafels bij de evenementen verzamelen wij de volgende
gegevens:
- Voornaam
- Achternaam
- Woonplaats
- Naam Vereniging
- Bondslidnummer KNWU
- Barcode basislidmaatschapspas KNWU
- Barcode wedstrijdlicentie KNWU
- Soort licentie KNWU
- Transpondernummer
Bewaartermijn persoonsgegevens
Wielervereniging Avanti bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor
de volgende categorieën van persoonsgegevens:
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- Registreren van uw lidmaatschap
Wij bewaren uw gegevens inzake uw lidmaatschap gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot
twee jaar daarna, behalve voor financiële gegevens. Hiervoor geldt een bewaartermijn van zeven jaar,
welke door de wetgever kan worden aangepast.
- Versturen van informatieve e-mails
Wij bewaren uw gegevens inzake het versturen van informatieve e-mails gedurende de looptijd van de
overeenkomst en tot twee jaar daarna.
- Registeren van uw kledingformulier
Wij bewaren uw gegevens inzake het registreren van uw kledingformulier gedurende de looptijd van de
overeenkomst en tot twee jaar daarna, behalve voor financiële gegevens. Hiervoor geldt een
bewaartermijn van zeven jaar, welke door de wetgever kan worden aangepast.
- Registeren van uw huurovereenkomst jeugd racefietsen
Wij bewaren uw gegevens inzake het registreren van uw huurovereenkomst jeugd racefietsen
gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot twee jaar daarna, behalve voor financiële gegevens.
Hiervoor geldt een bewaartermijn van zeven jaar, welke door de wetgever kan worden aangepast.
- Registeren van uw gegevens ten behoeve van chipregistratie
Wij bewaren uw gegevens inzake het registeren van uw gegevens ten behoeve van chipregistratie
gedurende de looptijd van uw lidmaatschap bij de KNWU en tot twee jaar daarna.
Geautomatiseerde besluitvorming
Wielervereniging Avanti neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Wielervereniging Avanti) tussen zit.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wielervereniging Avanti deelt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de Overeenkomst die Wielervereniging Avanti met u heeft, onder de overeenkomst
vallen alle formulieren (papier en digitaal) die u invult (papieren formulieren dienen ondertekend te
worden) en aan ons toestuurt (via afgeven op de club of aan een daarvoor bevoegde vrijwilliger van
Wielervereniging Avanti, post, mail of ander digitale manier), tenzij Wielervereniging Avanti wettelijk
verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken met deze derden.
Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Wielervereniging Avanti is het volgens de statuten
van Wielervereniging Avanti noodzakelijk om uw gegevens te delen met de Koninklijke Nederlandse
Wielren Unie (KNWU), zonder het delen van uw gegevens met de KNWU is het niet mogelijk om lid te
worden van Wielervereniging Avanti. Voor de privacyverklaring van de KNWU verwijzen wij u naar de
website van de KNWU.
Mocht het noodzakelijk zijn om uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst te delen met
andere bedrijven. Dan zal het bestuur van Wielervereniging Avanti uw privacy in belangrijke mate laten
meewegen in deze beslissing en zal het bestuur van Wielervereniging Avanti een
verwerkersovereenkomst sluiten. Om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Wielervereniging Avanti zal uw gegevens niet voor commerciële doeleinde delen.
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Cookies en Pixels
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiel worden geplaatst wanneer u
een bepaalde website bezoekt. Door de informatie in dit kleine tekstbestand wordt u de eerstvolgende
keer dat u die website bezoekt "herkend" als terugkerende bezoeker. U merkt niets als een cookie op
uw computer wordt geplaatst. Bovendien zijn cookies niet schadelijk voor uw computer, een cookie kan
in principe geen virussen verspreiden.
Een pixel is simpel gezegd een stukje code (script) dat op een website staat, zodat er gegevens kunnen
worden verzameld over websitebezoek. Met de verzamelde data kan vervolgens relevante content
(bijvoorbeeld advertenties) worden aangeboden. Er bestaan hoofdzakelijk twee soorten pixels:
retargeting pixels zorgen ervoor dat aan bezoekers van een website, via andere kanalen relevante
content aangeboden kunnen krijgen. Conversie pixels helpen het succes van campagnes te meten.
Net als bij cookies, merkt u er niets van als een pixel op uw computer wordt geplaatst. Ook een pixel is
niet schadelijk voor uw computer. Pixels kunnen in principe geen virussen verspreiden.
De website van WV Avanti maakt geen gebruik van cookies en/of pixels.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om Wielervereniging Avanti te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij
Wielervereniging Avanti op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of op
grond van wettelijke bepalingen niet gehouden is deze inzage te verschaffen), te corrigeren, aan te
vullen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door Wielervereniging Avanti en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u
bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van Wielervereniging Avanti.
Uw verzoek of bezwaar kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en
Wielervereniging Avanti.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wielervereniging Avanti neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang
tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd
worden.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Wielervereniging Avanti.
Uw bezoek aan de website van Wielervereniging Avanti wordt beveiligd door een SSL-certificaat. SSL
(Secure Sockets Layer) is een encryptie-protocol dat ervoor zorgt dat uw verbinding met de
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Wielervereniging Avanti website volledig privé is en alle verkeer tussen u en de website is versleuteld. U
herkent deze beveiliging met het “groene slotje” voor de URL in de adresbalk van uw browser.
Daarnaast is het domein van Wielervereniging Avanti ondertekend met DNSSEC – een extra hulpmiddel
waarmee de bewegwijzering van de website veiliger en vertrouwder wordt.
Minderjarigen
De overeenkomst tussen u en Wielervereniging Avanti, uw bezoek aan onze website, het deelnemen
aan wedstrijden die door Wielervereniging Avanti worden georganiseerd en/of andere manier waarbij
uw gegevens worden geregistreerd hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over
betrokkene die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders, verzorgers of voogd.
We kunnen echter niet altijd controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Wij raden
ouders/verzorgers/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de offline en online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van
Wielervereniging Avanti, dan verwijderen wij deze informatie of passen deze informatie aan tot een
gewenst niveau.
Disclaimer
De website van Wielervereniging Avanti bevat informatie over en van Wielervereniging Avanti. De
onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website.
Wielervereniging Avanti streeft ernaar dat de informatie op deze website correct, veilig en up-to-date is.
Het bestuur van Wielervereniging Avanti behoudt het recht om de op deze website vermelde informatie
op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.
Wielervereniging Avanti is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe,
indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te
maken van onze website en de daarop gepubliceerde informatie.
Door het klikken op links op pagina's op www.wvavanti.nl, verlaat je mogelijk de website van
Wielervereniging Avanti.
Wielervereniging Avanti is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van websites
van derden waarnaar wij verwijzen op onze website of die naar onze website verwijzen.
Op de website en deze disclaimer is Nederland recht van toepassing.
Emailverklaring
Wanneer u contact opneemt met WV Avanti, worden uw gegevens - zoals bijvoorbeeld uw naam en emailadres - opgeslagen in onze systemen. Wij registreren deze gegevens, zodat wij uw vraag kunnen
beantwoorden en zodat wij weten met wie we te maken hebben. We spelen uw gegevens niet door aan
derden en wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en ook veilig blijven.
Informatieve mails
WV Avanti verstuurt gedurende het jaar informatieve mails via e-mail. De inhoud van deze e-mails zijn
enkel informatief, wij willen u als lid graag op de hoogte houden van komende activiteiten op onze
vereniging en de e-mails zijn gericht op kennisdeling. Onze informatieve mails zijn niet commercieel
getint. Wanneer u lid bent van WV Avanti ontvangt u deze informatieve e-mails automatisch.
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Contactformulier
Uw gegevens worden ook verzameld als u contact opneemt met WV Avanti via het contactformulier op
onze website. In dit formulier vragen wij om uw naam en e-mailadres in te vullen. Wij doen dit, omdat
wij anders uw vraag niet kunnen beantwoorden. Uw naam vragen wij, zodat wij weten wie het bericht
heeft gestuurd.
Het contactformulier is gemaakt met Contact Form 7, een plug-in voor Wordpress. Voor het opslaan van
berichten die worden verstuurd via het contactformulier op onze website wordt geen systeem gebruikt.
Doordat de website van WV Avanti wordt gehost op servers van Neostrada, worden de gegevens die u
verstuurt via het contactformulier op de website van WV Avanti, opgeslagen op de servers van
Neostrada. Voor de privacyverklaring van Neostrada verwijzen wij u naar de website van Neostrada.
Contact via e-mail
Wanneer u contact opneemt met WV Avanti via e-mail worden de gegevens die u verstuurd, opgeslagen
op onze mailserver. Deze e-mails worden maximaal twee jaar bewaard en indien noodzakelijk worden
deze e-mails langer bewaard.
Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, u iets op onze website ziet wat
beter kan of wellicht niet klopt of u wilt Wielervereniging Avanti verzoeken tot inzage, correctie en/of
verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris
Gegevensbescherming van Wielervereniging Avanti, waarvan de contactgegevens bovenaan deze
privacyverklaring zijn opgenomen.
Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Wielervereniging Avanti doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen en verneemt graag
van u wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet volledig worden beschermd.
Op grond van de AVG heeft u daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
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