
 

Privacyverklaring  

  

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Cycle Sport Groningen verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar (oud-)leden, 

donateurs en van niet-leden die gebruik maken van diensten van Cycle Sport Groningen 

en/of die via een online-formulier zelf deze gegevens aan Cycle Sport Groningen 

verstrekken.  

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankgegevens 

- IP-adres 

- Foto’s 

 

WAAROM CYCLE SPORT GRONINGEN DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT 

Cycle Sport Groningen verwerkt de persoonsgegevens van haar leden (met inbegrip van 

donateurs) om haar taken als vereniging uit te kunnen voeren, zoals het voeren van een 

ledenadministratie, het verwerken van contributiebetalingen en betalingen voor andere 

activiteiten en om naar haar leden te kunnen communiceren. Gegevens van oud-leden 

blijven onderdeel van de ledenadministratie, ten behoeve van toekomstige activiteiten 

zoals verenigings-jubilea waarvoor oud-leden uitgenodigd zijn. 

Van niet-leden verwerkt Cycle Sport Groningen naam en contactgegevens voor 

communicatiedoeleinden en overige persoonsgegevens voor zover die relevant zijn voor 

een eventueel af te nemen dienst door een niet-lid, zoals deelname aan een evenement. 

 

HOE LANG CYCLE SPORT GRONINGEN GEGEVENS BEWAART 

Cycle Sport Groningen bewaart de persoonsgegevens van haar leden (met inbegrip van 

donateurs) tenminste voor de duur van het lidmaatschap.  



Na beëindiging van het lidmaatschap zullen gegevens zullen slechts bewaard worden 

voor een termijn overeenkomstig relevante regelgeving. 

Oud-leden en donateurs blijven onderdeel van de ledenadministratie, tenzij zij aangeven 

uit de ledenadministratie verwijderd te willen worden.  

Van niet-leden worden gegevens bewaard die zij verstrekt hebben voor zover deze 

betrekking hebben op een afgenomen dienst. 

 

DELEN MET ANDEREN 

Cycle Sport Groningen verstrekt de persoonsgegevens van haar leden (uitgezonderd 

donateurs) aan de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU)  ten behoeve van het 

het basislidmaatschap van de KNWU dat statutair voor alle leden van Cycle Sport 

Groningen geldt. Daarnaast verstrekt Cycle Sport Groningen persoonsgegevens aan de 

Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) van die leden die via Cycle Sport Groningen 

aangesloten wensen te zijn bij de NTFU. 

Verder verstrekt Cycle Sport Groningen alleen de persoonsgegevens van leden, 

donateurs en niet-leden aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van een 

afgenomen dienst, zoals deelname aan een evenement, of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. Cycle Sport Groningen deelt persoonsgegevens dus niet met 

sponsoren voor commerciële doeleinden.  

Gegevens van leden (met inbegrip van donateurs) worden in een afgeschermd gedeelte 

van de website met andere leden gedeeld, in de zgn. almanak. Tenminste de naam van 

het lid wordt hier getoond, bij wijze van actuele ledenlijst. Het lid heeft zelf te allen tijde 

de mogelijkheid om te configureren welke overige persoonsgegevens wel en niet gedeeld 

worden in deze almanak.  

Foto’s of ander beeldmateriaal waarop leden van Cycle Sport Groningen (herkenbaar) in 

beeld zijn, genomen tijdens evenementen en verenigingsactiviteiten van Cycle Sport 

Groningen, kunnen gebruikt worden op de website en Facebook ter promotie van de 

vereniging.  

Het is leden geenszins toegestaan om de persoonsgegevens van andere leden, 

verkregen via het afgeschermde gedeelte van de website, te delen met derden, op enige 

wijze te publiceren of te gebruiken voor niet-verenigingsgerelateerde (bijv. commerciële) 

doeleinden. Bij schending van dit verbod kan het bestuur overgaan op sanctionering cf. 

het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. 

 

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR CYCLE SPORT 

GRONINGEN 

Deelnemers aan door CSG georganiseerde activiteiten worden geacht toestemming te 

hebben verleend aan het publiceren van hun persoonsgegevens op het publieke deel van 

de CSG website (o.a. startlijsten, uitslagen, en foto’s).  



 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Cycle Sport Groningen worden algemene bezoekgegevens 

bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en 

gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van 

bezoek- en klikgedrag op de website. Cycle Sport Groningen gebruikt deze informatie om 

de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens anoniem verwerkt en worden 

niet aan derden verstrekt. 

 

GOOGLE ANALYTICS 

Cycle Sport Groningen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe 

gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van 

de eerste drie octetten van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door 

Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van 

Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze 

website gebruikt wordt, om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken.  

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 

verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cycle 

Sport Groningen heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-

informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 

VERWERKERSOVEREENKOMST 

Cycle Sport Groningen maakt gebruik van de diensten van “Congressus” voor website, 

(leden)administratie en communicatie en heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst 

met de commanditaire vennootschap JORD, handelsnaam Congressus, gevestigd te 

Herestraat 106, 9711 LM Groningen, afgesloten. 

 

DIENSTEN DERDEN 

Cycle Sport Groningen biedt de mogelijkheid aan leden om naar diensten van derden te 

linken (o.a. Strava). Ook kan (openbare) content van derden gedeeld worden op de 

website van Cycle Sport Groningen. Cycle Sport Groningen verwerkt op geen enkele 

wijze gegevens van derden op haar website. Wel kunnen via content van derden 

zogenaamde tracking cookies op uw apparaat worden achtergelaten. Hierover kunt u 

meer lezen in onze cookieverklaring. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 



U heeft het recht om uw persoonsgegevens zoals verwerkt door Cycle Sport Groningen 

in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of 

verwijdering sturen naar secretaris@cyclesportgroningen.nl. Cycle Sport Groningen zal 

zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

BEVEILIGING 

Cycle Sport Groningen neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Cycle Sport 

Groningen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw 

persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Cycle Sport 

Groningen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Cycle Sport Groningen 

op via secretaris@cyclesportgroningen.nl.  

 

www.cyclesportgroningen.nl is een website van Cycle Sport Groningen, als volgt te 

bereiken: 

Adres: 

Helper Weststraat 27 
9721 BM Groningen 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 

KVK-nummer 02083132 

E-mailadres: 

secretaris@cyclesportgroningen.nl 


