
Privacy verklaring 

Uw privacy                                                                                                               
CGV Oranje Blauw respecteert de privacy van haar leden, leiding en vrijwilligers. In deze verklaring 
geven wij inzicht hoe Oranje Blauw omgaat met uw gegevens. Oranje Blauw houdt zich in alle 
gevallen aan de  toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming 
Persoonsgegevens.  

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens                                                                
Oranje Blauw verwerkt gegevens om de club te besturen en om informatie uit te wisselen met leden, 
bestuur, leiding en vrijwilligers: 

 Het voeren van de ledenadministratie. Hiertoe maakt Oranje Blauw gebruik van het 
programma Digimembers dat wordt aangeboden door de KNGU. Privacy van deze gegevens 
wordt gewaarborgd door de KNGU, zie onder andere http://www.gymsport.nl/nieuws/nieuwe-
privacywetgeving. 

 Gegevens van medewerkers en leiding ten behoeve van de financiële administratie. 

 Oranje Blauw vindt het belangrijk om zich te profileren als een leuke sportvereniging waar 
kinderen graag lid van zijn. Hiertoe verwerken wij: 

o Overzichtsfoto’s van evenementen die georganiseerd worden door de vereniging. 
Hierbij kunt u denken aan wedstrijden, demonstraties en instuif. 

o Van individuele sporters alleen met instemming per email en/of schriftelijk van 
betrokkene. 

o Oranje Blauw maakt gebruik van Social Media zoals Facebook, Twitter, Instagram om 
informatie te delen en voor promotie van de  vereniging. Hier kan bijvoorbeeld een 
wedstrijdverslag staan, een verslag van een activiteit of andere informatie van of over 
de vereniging.  

o Oranje Blauw verspreidt een nieuwsbrief per email onder al haar leden. 

 Correspondentie met de vereniging, schriftelijk of per email. 

 Onderlinge correspondentie tussen bestuursleden en/of leiding en/of vrijwilligers.  

 Gegevens over blessures die gemeld zijn bij de verzekering (Univé). 

Gebruik van persoonsgegevens door derden                                                                         
De ledenadministratie van Oranje Blauw maakt gebruik van het programma Digimembers dat wordt 
beheerd door de KNGU. Verder  laat Oranje Blauw geen gebruik toe van persoonsgegevens door 
derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.                                                                    
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: 
secretaris@oranjeblauw.nl. 

Wijzigingen                                                                                                                       
CGV Oranje Blauw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en 
cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn 
aangebracht. Indien CGV Oranje Blauw een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor 
de wijze waarop CGV Oranje Blauw uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken 
via een berichtgeving op onze website of in onze nieuwsbrief. 
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