
Privacy Verklaring 
Datum: 25 mei 2018 
 
Dit is de privacy verklaring van Klimvereniging Ayers Rookies, geves�gd aan: klimhal Ayers Rock, 
Zoetermeer, Buytenparklaan 14 2717 AX Zoetermeer. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. In deze verklaring leggen wij uit 
wat ons beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke 
persoonsgegevens we van jou beheren, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt. 
Deze verklaring hee� betrekking op gegevens die wij verwerken van jou als lid van onze vereniging.  
 

Contactgegevens: 
P.J. Kerkhof is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming binnen Klimvereniging Ayers Rookies.  
Hij/zij is te bereiken via:  
secretaris@ayersrookies.nl 
www.ayersrookies.nl  
Postadres klimhal Ayers Rock Zoetermeer 
Buytenparklaan 14 
2717 AX Zoetermeer  
 

Wat is het algemene privacybeleid van Ayers Rookies?  
● Ayers Rookies respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website 

www.ayersrookies.nl, van haar (poten�ële) leden en rela�es.  
● Ayers Rookies stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en 

gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.  
● Ayers Rookies deelt jouw gegevens alleen met par�jen die zij inschakelt voor de levering van 

haar diensten en met par�jen waarmee zij gegevens moeten delen op basis van een we�elijk 
verplich�ng.  

● Ayers Rookies is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren. 
Daarbij houdt Ayers Rookies al�jd rekening met jouw privacy en houdt zij zich aan de eisen 
van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. 

 

Wanneer verzamelt Ayers Rookies jouw persoonsgegevens en hoe komt zij 

hieraan?  
Ayers Rookies verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:  

● gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;  
● je gegevens invult of achterlaat via kanalen zoals het inschrijffomulier, e-mail, de website;  
● de website van Ayers Rookies bezoekt 

De meeste gegevens die Ayers Rookies van jou verzamelt lever je zelf aan. 
 

Voor welke doelen verzamelt Ayers Rookies jouw persoonsgegevens?  
Ayers Rookies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

● Administra�e leden. We verwerken je persoonsgegevens om een ledenadministra�e bij te 
houden. 

● Administra�e financieel. We verwerken je persoonsgegevens om contribu�e betalingen af te 
handelen. In voorkomende gevallen worden hierbij afspraken over betalingsafspraken 
bijgehouden. 



● Communica�e. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als 
dat noodzakelijk is en om je informeren over trainingen, ac�viteiten en de algemene 
ledenvergadering van onze vereniging. Dit doen we bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en 
e-mails. We gebruiken je telefoonnummer om bijvoorbeeld contact op te nemen in geval van 
een noodsitua�e met een minderjarig kind �jdens een training. 

● Organisa�e extra ac�viteiten. We verwerken voorkeuren op het gebied van voeding om 
bijvoorbeeld bij een BBQ vegetarische of andersoor�ge maal�jden te kunnen bestellen. 

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?  
Ayers Rookies verwerkt jouw gegevens omdat zij deze gegevens nodig hee� voor het aangaan of het 
uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst met jou, omdat wij een we�elijke verplich�ng hebben, 
jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. 
Als je Ayers Rookies toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te 
verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je 
deze hebt verstrekt. 
 

Welke persoonsgegevens verwerkt Ayers Rookies? 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en Achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Lee�ijd 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- Nood-telefoonummer 
- E-mailadres 
- Nood-emailadres 
- Aanmelddatum lidmaatschap 
- Lidmaatschapnummer NKBV 
- In welke trainingsgroep en hoeveel keer per week wordt geklommen 
- Of wel of niet zelfstandig mag worden geklommen 
- Lidmaatschapsbetaling in termijnen (indien van toepassing) 
- Bank muta�es, bedragen, omschrijvingen rekeningnummers 
- Status van facturen en herinneringen 
- Aanwezigheid VOG (in geval van vrijwilligerswerk binnen de vereniging) 
 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt Ayers Rookies? 
Ayers Rookies verwerkt gegevens van leden die jonger zijn dan 16 jaar. Hiervoor moet een 
ouder/verzorger toestemming verlenen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de ac�viteiten 
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 met ons op via 
secretaris@ayersrookies.nl, dan verwijderen wij deze informa�e. 
 
Wat doet Ayers Rookies met foto’s van leden? 
Tijdens wedstrijden, trainingen en verenigingsac�viteiten kunnen foto’s worden gemaakt. Deze foto’s 
kunnen wij gebruiken voor de verslaglegging van deze ac�viteiten waaronder publica�e in het 
verenigingsblad, op de verenigingswebsite en op de Facebookpagina van de vereniging. Daarnaast 



kunnen wij foto’s voor het verenigingsarchief gebruiken. Ook kunnen wij foto’s voor de promo�e van 
de sport en de vereniging gebruiken. Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van het 
gerechtvaardigd belang van de vereniging en de leden bij deze doeleinden tenzij de belangen van de 
betrokkene(n) op de foto zwaarder wegen. Voorafgaand aan de publica�e van een foto beoordelen 
wij onder meer de herkenbaarheid, de plaats op de foto (voorgrond of achtergrond), de context van 
de foto en het beoogd gebruik en de context van de publica�e. Mochten wij van mening zijn dat uw 
belang zwaarder weegt dan zullen wij alsnog vragen om toestemming voor de publica�e of verdere 
verwerking. Natuurlijk kunt u ook al�jd het algemeen bezwaar maken tegen verwerking of publica�e 
van foto’s waar u op staat. Wij zullen dan geen foto’s van u verwerken of publiceren. U kunt ook 
bezwaar maken tegen een specifieke gepubliceerde specifieke foto van u. Wij zullen deze foto 
verwijderen tenzij dat kennelijk onredelijk is (dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand op de 
achtergrond bij een wedstrijdfoto in beeld staat in een hardcopy versie van het verenigingsblad). 
Indien er kennelijk geen gerechtvaardigd belang aanwezig is voor de verwerking of indien het belang 
van de vereniging of derden kennelijk niet zwaarder weegt dan de belangen van de betrokken 
personen zullen wij toestemming vragen voor het maken van de foto’s, de verdere verwerking en de 
voorgenomen publica�e. Foto’s van kinderen (15 jaar en jonger) worden niet zonder toestemming 
van de ouders openbaar toegankelijk online gepubliceerd. Foto’s van wedstrijden en 
verenigingsac�viteiten kunnen worden gedeeld met de andere leden via het besloten ledengedeelte 
op de website of een andere beveiligde methode. Foto’s van trainingen en wedstrijden van kinderen 
worden enkel gedeeld met de trainingsgroep/het team. Hee� u hier bezwaar tegen dan kunt u dit 
aangeven. 

Hoe lang bewaart Ayers Rookies jouw persoonsgegevens? 
Klimvereniging Ayers Rookies bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 
te realiseren waarvoor jou gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn gedurende 
het lidmaatschap en tot maximaal een jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Dit doen we om aan 
het eind van het klimseizoen (31 augustus) de eindafrekening met de klimhal Ayers Rock te kunnen 
maken. 
Klimvereniging Ayers Rookies organiseert gedurende het verenigingsjaar extra ac�viteiten waarvoor 
leden zich apart opgeven. De persoonsgegevens die hiervoor worden geregistreerd zoals 
maal�jdvoorkeuren worden binnen 2 weken na afloop van de betreffende ac�viteit verwijderd. 
We bewaren je naam en emailadres langer en apart voor toekoms�ge doeleinden als het organiseren 
van een reünie. Voor deze bewaartermijn wordt specifiek uw toestemming gevraagd bij het 
beëindigen van het lidmaatschap. 
Ongebruikte foto’s worden bewaard gedurende maximaal een jaar. 
 

Deelt Ayers Rookies persoonsgegevens met derden? 
Klimvereniging Ayers Rookies deelt je persoonsgegevens met andere derden als dit noodzakelijk is 
voor het uitvoeren van de verenigingsac�viteiten en om te voldoen aan een eventuele we�elijke 
verplich�ng.  
Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst 
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Klimvereniging Ayers Rookies blij� verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt 
Klimvereniging Ayers Rookies uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Mocht dit nodig zijn dan 
doen wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 
 
Naam, Doel, Welke gegevens 
Klimhal Ayers Rock Aanmaak Jaarkaart klimhal Naam, lee�ijd, wel/niet zelfstandig klimmen, 
lid sinds 
Gemeente Zoetermeer Deelname Zoetermeerpas Naam, Adres, Zoetermeerpasnummer 



 

Hoe beveiligt Ayers Rookies jouw gegevens?  
Ayers Rookies beveiligt jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde 
handen vallen. Voor het uitvoeren van haar verenigingsac�viteiten gebruikt Ayers Rookies de 
volgende computerprogramma's of -systemen: 
 
Naam Waarom het gebruikt wordt 
Google Drive Administra�e 
Microso� Excel Administra�e 
GMail Corresponden�e 
Mailchimp Versturen nieuwsbrief en mailings 
Orange Lemon bv Hos�ng website 
 
Deze systemen zijn beveiligd met een TLS-cer�ficaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informa�e, 
bijvoorbeeld die wordt verstrekt via het inschrijfformulier, versleuteld verzonden. 
De gegevens zijn alleen toegankelijk voor leden van het bestuur van Ayers Rookies; voor het 
bijhouden van de presen�elijsten en in geval van noodsitua�es hebben de betreffende trainers 
toegang tot een beperkt deel van de persoonsgegevens, zoals naam en telefoonnummer. 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Ayers Rookies gebruikt 
Klimvereniging Ayers Rookies gebruikt zelf geen func�onele, analy�sche en tracking cookies op haar 
website (www.ayersrookies.nl). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan 
deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Op onze 
website worden wel cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de 
sociale media-bedrijven. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over 
deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies 
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook 
alle informa�e die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een 
toelich�ng: h�ps://veiliginterne�en.nl/themes/situa�e/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  
Hieronder een overzicht: 
 
Cookie: Facebook Connect 
Naam: Facebook SDK 
Func�e: Analy�sche cookie die websitebezoek meet 
 

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ayers Rookies. Ook heb je in sommige 
gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan 
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of 
een ander, door jou genoemde organisa�e, te sturen.  
Je kunt een verzoek tot inzage, correc�e, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 
jouw persoonsgegevens sturen naar  secretaris@ayersrookies.nl . Om er zeker van te zijn dat het 
verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je iden�teitsbewijs met het 
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee 

mailto:secretaris@ayersrookies.nl


of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), 
ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.  
Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo 
snel mogelijk op.  
Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij 
onze secretaris te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid een klacht in te dienen bij de na�onale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
h�ps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/�p-ons 
( h�ps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/�p-ons ). 
 

Hoe worden wijzigingen bekend gemaakt? 
Als er wijzigingen in de privacy verklaring van Ayers Rookies plaatsvinden dan zullen deze via de 
website ( www.ayersrookies.nl/privacy ) bekend worden gemaakt. 

Tot slot 
Klimvereniging Ayers Rookies neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk hee� 
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op 
via secretaris@ayersrookies.nl. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
http://www.ayersrookies.nl/privacy

