
 

Privacy Verklaring - Nederlandse Ski Vereniging - Sport  

Dit is de privacyverklaring van de sportafdeling van de Nederlandse Ski vereniging 
(NSkiV), gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: ‘de NSkiV’.  

Wij organiseren graag mooie wedstrijden, opleidingen en andere wintersport 
gerelateerde activiteiten, producten en diensten voor de wintersporter. Om deze te 
kunnen organiseren, hebben wij gegevens nodig van deelnemers om ervoor te zorgen 
dat alles ordelijk en volgens de spelregels verloopt. Wij vinden het van belang dat 
zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze 
verklaring uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. 
Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel ze dan gerust per e-
mail aan: sportsecretariaat@wintersport.nl.  

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 
persoonsgegevens verzamelen, welk termijn wij deze bewaren en wie deze 
persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen:  
  



 

 
 

Doel Welke 
persoonsgegevens? 

Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 

Het uitvoeren van de 
licentieovereenkomst 
(nationaal, IPC en FIS). 

· Voornaam 
· Achternaam 
· Ouders en/of 
verzorgers 
· Geboortedatum 
· Telefoonnummer 
· E-mailadres 
· NSkiV-lidnummer 
· Geslacht 
· Uitkomend voor 
team 
· Dekking 
reisverzekering 
· Kopie paspoort 
· Medische 
verklaring 
(IPC) 
· Pasfoto (IPC 
verplicht, overige 
optioneel) 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst. 

Gedurende de 
looptijd van de 
licentieovereenkomst 
en tot maximaal 6 
maanden daarna. 
Daarna alleen in de 
financiële 
administratie voor 7 
jaar. 

·Wedstrijdorganisatoren 
· FIS 
· IPC 

Het uitvoeren van de 
inschrijving voor 
deelname aan de 
opleiding. 

· Voornaam 
· Achternaam 
· Adres 
· Geboortedatum 
· Geboorteplaats 
· Telefoonnummer 
· E-mailadres 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst. 

Gedurende de 
periode van de 
opleiding en tot 
maximaal 6 
maanden daarna. 

Partners ter uitvoering 
van de overeenkomst, 
zoals bijvoorbeeld 
accommodaties. 

Ter benadering voor 
bijscholingen, 
vervolgopleiding en 
relevante producten en 
diensten. 

· Voornaam 
· Achternaam 
· Telefoonnummer 
· E-mailadres 

Toestemming. Zolang de 
toestemming 
niet is ingetrokken. 

n.v.t. 

 
  



 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder je toestemming verstrekt de NSkiV je persoonsgegevens alleen aan derden als 
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de NSkiV met je heeft, 
tenzij de NSkiV wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken aan deze 
derden. In de tabel hierboven tref je een overzicht van de situaties waarin 
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
Je hebt het recht de NSkiV te verzoeken voor inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij 
de NSkiV op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet 
gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, 
verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien 
je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal de NSkiV deze verwijdering doorgeven 
aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de NSkiV hebben 
ontvangen. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
De NSkiV treft passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat 
alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot 
de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig 
gecontroleerd worden. 
 
Minderjarigen 
Indien je je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming 
van ouder of voogd te overleggen. 
 
Links naar andere websites 
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen 
van toepassing op activiteiten van sportafdeling van de NSkiV. Andere websites kunnen 
hun eigen privacybeleid hanteren. De NSkiV raadt je aan om voor het gebruik van andere 
websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 
 
Wijziging van het privacybeleid 
De NSkiV past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op 
de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden 
opgenomen. De NSkiV raadt dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 
Bij belangrijke wijzigingen zal de NSkiV je per e-mail en via de websites informeren. 
 
Media 
Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geef je toestemming om 
uitslagenlijsten, foto’s en video’s van de door de NSkiV georganiseerde wedstrijden en 
evenementen te publiceren in de mediakanalen van de NSkiV. Hieronder vallen ook 
persberichten, waardoor externe media de content kan overnemen en publiceren. 
 
 



 

Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van 
jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht 
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw 
persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
Contactgegevens 
Indien je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens of de NSkiV, wilt 
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens, kun je contact 
opnemen via onderstaande contactgegevens: 
E-mail: sportsecretariaat@wintersport.nl 
Telefoonnummer: (030) 30 77 806 
 
Vertrouwelijkheid 
Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of 
observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal 
vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft 
meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of 
persoonlijke informatie gaat. 


