
Privacybeleid van de Amersfoortse Roeivereniging Hemus                 
 

januari 2022      Pagina 1 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Amersfoortse Roeivereniging Hemus, gevestigd 

aan Bernard de Roijstraat 11 te Amersfoort, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40507518 

(hierna: “Hemus”), verwerkt van haar leden (gewoon, wachtlijst, proef, ere), donateurs, of andere geïnteresseerden. 

Indien je lid wordt van Hemus, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Hemus verstrekt, 

geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je 

om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.  

 

1. Verantwoordelijkheid  

Hemus is een roeivereniging. Alle activiteiten worden in dit kader gepland en uitgevoerd. Hemus bepaalt zelfstandig 

de doeleinden van en middelen voor verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van haar doelstellingen 

zoals opgenomen in de statuten en het Huishoudelijk Regelement. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste 

orgaan binnen Hemus. Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in de administratie is het 

bestuur van Hemus. Het bestuur is bereikbaar via bovenstaand adres en via e-mail: secretaris@hemus.nl. De 

ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@hemus.nl.  

 

2. Welke gegevens verwerkt Hemus en voor welk doel 

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht; 

b) adresgegevens eventueel postadres; 

c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s); 

d) overige gegevens die benodigd kunnen zijn voor onze vereniging zoals bijvoorbeeld: datum in- en 

uitschrijving lidmaatschap, KNRB-nummer, beroep, lengte, gewicht, roei-ervaring, eerdere lidmaatschappen 

bij andere roeiverenigingen, VOG, IVA-certificaat, sociale hygiëne diploma’s inzake roeien; 

e) Foto’s van gebeurtenissen die het nieuws van Hemus weergeven, deze foto’s kunnen worden geplaatst op 

de website; 

f) Niet alle gegevens moeten verplicht worden opgegeven om lid te worden en/of te blijven. Niet verplicht zijn: 

beroep, lengte, gewicht, eerdere lidmaatschappen andere verenigingen, roeiervaring. 

2.2 Hemus verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de 

eventuele opzegging daarvan, de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen 

van de van jou verkregen informatie; 

b) je naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, leeftijd, lengte, gewicht, roeiervaring, –bevoegdheden, 

beroep en diploma’s worden gebruikt voor verenigingszaken zoals: 

- het afschrijven van boten; 

- opleiding en instructie ontvangen en geven; 

- benadering voor vrijwilligerswerk voor de vereniging; 

- inzicht verkrijgen in de samenstelling van de vereniging (man/vrouw, leeftijd, roeigedrag, waarop 

het beleid van de vereniging kan worden gericht; 

- leden onderling contact te laten opnemen voor vereniging gerelateerde zaken.  

Deze gegevens worden gedeeld met commissies en vrijwilligers binnen Hemus.  

c) je naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met de KNRB om je bij de 

KNRB te registreren; 

d) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van 

uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Hemus; 

e) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor de financiële administratie en voor incasso-

betalingen aan Hemus uit hoofde van verplichtingen die je hebt tegenover Hemus zoals bijvoorbeeld het 
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lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, kleding, wedstrijdgelden, barkaarten en andere afgenomen 

diensten of producten; 

2.3 Gegevens van leden kunnen worden doorgegeven aan officiële (overheids-)instanties. Voor zover er geen 

sprake is van expliciete toestemming van de leden of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van 

gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen de leden en de vereniging of 

wanneer de vereniging hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.  

2.4 Hemus zal persoonsgegevens anders dan genoemd in 2.3 hierboven niet verkopen, noch verhuren, verdelen of 

anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met voorafgaande toestemming van de leden.  

2.5 Door het meedelen van persoonsgegevens garandeert een persoon dat deze juist en volledig zijn. Hemus kan bij 

het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de 

vereniging ontzeggen. Hemus kan de eventuele kosten die zij heeft gemaakt als gevolg van de onjuiste of 

onvolledige gegevens op de betreffende persoon verhalen. Hemus zal in dit geval niet aansprakelijk zijn voor 

enige schade.   

 

3. Bewaartermijnen  

Hemus verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal twee jaar na 

afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden alleen die gegevens bewaard die noodzakelijk zijn voor Hemus om 

te voldoen aan haar wettelijke bewaarplicht, alle overige persoonsgegevens worden vernietigd. 

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Hemus passende technische en organisatorische maatregelen 

getroffen.  

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Hemus gebruik van diensten van derden, een zogenaamde 

verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.  

 

5. Webcams 

Hemus acht het van belang dat het terrein en de loods wordt beveiligd met camera’s. Deze camera’s zijn zodanig 

aangebracht dat geen inbreuk op de privacy van de leden wordt gemaakt. De camerabeelden worden maximaal 3 

weken na opname bewaard. De commissaris materiaal, de voorzitter van Stichting Huis van de Watersport (de 

eigenaar van de opstallen) en de gebouwbeheerder hebben inzage in de beelden. 

 

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten 

Iedereen die opgenomen is in de administratie van Hemus heeft het recht op inzage in en correctie, beperking of 

verwijdering van zijn persoonsgegevens. Dergelijke verzoeken kunnen leiden tot beëindiging van het lidmaatschap 

indien het goed functioneren van de vereniging beperkt wordt. Daarnaast kan iedereen die opgenomen is in de 

administratie van Hemus bezwaar maken tegen het gebruik van zijn gegevens en/of klachten indienen ten aanzien 

van dat gebruik of het Privacybeleid.  

Vragen om inzage etc. zoals bedoeld in dit artikel kunnen uitsluitend schriftelijk worden gesteld aan de secretaris van 

het bestuur van Hemus, e-mail secretaris@hemus.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.  

Een lid is tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van zijn gegevens bij de Autoriteit 

persoonsgegevens.  

 

7. Minderjarigen 

Als je als minderjarige lid wilt worden van Hemus dan wordt expliciet toestemming van ouders of voogd gevraagd. 

  

8. Aansprakelijkheid 
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Hemus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet 

bezorgen conform geldende wettelijke verplichtingen. Hemus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als 

gevolg van het beschikbaar stellen van gegevens aan derden op basis van toestemming van de betrokkene. 

 

9. Wijzigingen 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om 

regelmatig het Privacybeleid te bekijken.  


