
Privacyverklaring A.S.R. BLOK  

In deze privacyverklaring willen wij jou graag op de hoogte brengen over de manier waarop 
jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij daarmee omgaan. We leggen je uit waar 
wij jouw gegevens opslaan en voor welke doelen deze worden opgeslagen. Daarnaast lees je 
hier alles over jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je hiervan gebruik kunt 
maken.  

A.S.R. BLOK  
Science Park 306  
1098 XH Amsterdam  
KvK nmr: 40532479  

Ons doel  
Het doel van de vereniging is het verrichten van activiteiten op het gebied van ruitersport en het 
beoefenen en bevorderen daarvan, alsmede het bevorderen van amicitia.  

Verzamelen van persoonsgegevens  
Jouw persoonsgegevens worden door ons voor een aantal doelen verzameld. Ten eerste gaat 
bijna al onze communicatie over de e-mail, hiervoor is het van belang dat wij jouw juiste 
emailadres hebben. Soms is het handig dat wij jou snel kunnen bereiken en daarvoor gebruiken 
we jouw telefoonnummer. Verder is het natuurlijk belangrijk voor ons om te weten of je een 
student of werkend bent. Zo kunnen wij de kosten van de lessen voor jouw persoonlijk bepalen. 
Om te verifiëren dat jij echt in Amsterdam woont, word je ook gevraagd jouw adres aan ons 
door te geven. Als laatste maken wij gebruiken van een maandelijkse incasso om de lessen en 
jouw verdere gemaakte kosten te incasseren. Hiervoor hebben we jouw bankgegevens nodig.  

Alle gegevens worden door ons verzameld via het inschrijfformulier en alleen verwerkt met jouw 
uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden 
aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze 
privacyverklaring worden genoemd.  

Verwerking gegevens  
Jouw gegevens, zowel algemeen (persoons) als bijzonder (beeld), worden opgeslagen op onze 
beveiligde Google Drive. Toegang tot deze Drive heeft alleen het huidige bestuur van de 
vereniging met inloggegevens die elk jaar worden veranderd. Jouw persoonsgegevens en het 
beeldmateriaal dat wordt verzameld tijdens onze activiteiten worden hierin nauwkeuring 
bewaard.  

Wij zullen nooit individuele foto’s van jou en met jouw naam plaatsen op openbare pagina’s, 



zoals onze website, openbare Facebookpagina en Instagram, zonder jouw toestemming.  

Ontvangers  
Jouw emailadres is opgeslagen in de mail applicatie van Google zodat wij d.m.v. Gmail met jou 
en de rest van de leden gemakkelijk kunnen communiceren (via mailinglijsten) en je op de 
hoogte kunnen brengen van verschillende activiteiten, waaronder de maandelijkse incasso.  

Verder worden jouw algemene gegevens jaarlijks opgestuurd naar de overkoepelende 
studentensportvereniging van Amsterdam, de SSA. Alle Amsterdamse 
studentensportverenigingen zijn hier ingeschreven en ontvangen subsidie voor elk studerend 
lid. Hoeveel geld BLOK ontvangt, hangt af van het aantal studerende leden en om dit te kunnen 
bewijzen zijn wij genoodzaakt deze gegevens van jou met hen te delen. Als wij dit niet doen, 
zou het paardrijden bij ons een heel stuk duurder worden en zal onze visie verloren gaan.  

Om de privacy te waarborgen hebben wij verwerkingsovereenkomsten met bovengenoemde 
partijen.  
 
Bewaartermijn  
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door A.S.R. BLOK, maar nooit langer dan 
nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van wettelijke regeling jouw 
gegevens langer moeten bewaren.  

Rechten  
- Recht op inzage: ten alle tijden kun jij jouw persoonsgegevens bij ons opvragen om deze in te 
zien. 	
- Recht op rectificatie: als er een fout staat in jouw gegevens, kun jij dit aan ons doorgeven en 
moeten wij deze voor jou aanpassen.  
- Recht op het indienen van een klacht: je hebt het recht een klacht in te dienen. Dit gaat via: 
Autoriteit Persoonsgegevens. 	
- Recht op overdracht: mocht je over willen stappen naar een andere vereniging, heb je het 
recht dat wij jouw gegevens overdragen aan die partij.  
- Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: je hebt het recht aan te geven dat je niet 
meer wilt dat wij jouw gegevens gebruiken.  

Het gebruik maken van deze rechten kan via bestuurblok@gmail.com onder toezending van 
een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer 
en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.  

Vanaf	collegejaar	18/19	zal	het	BLOK-bestuur	en	de	commissies	een	
verwerkingsovereenkomst	tekenen	waarin	staat	dat	zij	geen	persoonsgegevens	van	leden	



met	derden	zullen	delen.	Hiermee	beloven	zij	ook	alle	wachtwoorden	geheim	te	houden	voor	
iedereen	die	geen	deel	uitmaakt	van	het	huidige	bestuur.	Als	zij	dit	wel	doen,	kunnen	zij	
aansprakelijk	worden	gesteld	voor	privacy	schending.	
	
	


