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INLEIDING

Deze privacyverklaring ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens
voor het klimvaardigheidsbewijs. Met deze privacyverklaring informeren
wij jou over welke soort persoonsgegevens wij verwerken, waarom we die
gegevens nodig hebben en hoe lang we dit bewaren. Verder staan jouw
rechten uitgelegd in deze verklaring en is beschreven op welke wijze jij een
vraag, opmerking of klacht kan indienen. Je kan zelf jouw contactgegevens
raadplegen in de NKBV –app.
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• Je hebt het recht op een digitale kopie van de door jou aan ons
verstrekte persoonsgegevens.
• Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
• Je hebt het recht dat wij je persoonsgegevens wissen voor zover
- deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze
zijn verzameld, of
- de verwerking gebaseerd is op jou toestemming en je deze
toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de
verwerking is, of
- de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang
van de onderneming of derden, je bezwaar maakt tegen de
verwerking en jouw belang prevaleert boven gerechtvaardigde
belangen van de onderneming en derden.
- Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
- Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

KLIMVAARDIGHEIDSBEWIJS (KVB)
WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN JOU?
Wij ontvangen gegevens van jouw cursusaanbieder. Dit betreft:
soort cursus, startdatum cursus, omschrijving cursus, naam van
de organisatie die de cursus geeft. Daarnaast verwerken wij jouw
voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en
relatienummer.
WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DE GEGEVENS?
- Wij gebruiken de cursusgegevens voor het uitgeven van het
juiste KVB.
- Wij gebruiken het e-mailadres voor het toezenden van het KVB.
- Wij verwerken het geslacht enkel voor de correcte aanhef van de
communicatie.
- Wij verwerken de naam, de geboortedatum (en het
relatienummer) om te vermelden op het KVB, zodat het KVB via
identificatie gecontroleerd kan worden op de klimbestemming.

Om ons te helpen met het verwerken van jouw verzoek, dien je
je te identificeren. Een verzoek kan je richten aan onderstaand
e-mailadres of postadres.

GRONDSLAG
Wij verzamelen jouw gegevens op grond van de uitvoering van de
overeenkomst die wij met jou hebben, omdat de cursusaanbieder
namens jou een KVB bij de NKBV aanvraagt.

WIJZIGINGEN
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder
meer vanwege gewijzigde verwerkersdoeleinden en werkwijze of
vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de
privacyverklaring eenzijdig en zonder voorafgaande waarschuwing
wijzigen.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS
De gegevens worden bewaard totdat het KVB bij de NKBV wordt
afgemeld.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

MET WIE DELEN WIJ JOUW GEGEVENS?
Jouw gegevens worden opgeslagen in FOYS.

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan
met je persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van je via
onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen 4 weken.

BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS
Wij nemen alle redelijke organisatorische en technische
voorzorgsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen
en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons
verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in:
• Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die
deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale
toegangsbeperking.
• Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd
en versleuteld volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
• Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om
onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
• Wij trainen onze vrijwilligers en stimuleren een privacycultuur.
• Het privacybeleid wordt jaarlijks geëvalueerd op effectiviteit.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
NKBV is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Als jij opmerkingen of vragen
hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kan je
contact met ons opnemen.
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV)
Houttuinlaan 16-A
3447 GM Woerden
Je kunt contact opnemen via privacy@nkbv.nl

JOUW RECHTEN
• Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht je
persoonsgegevens te corrigeren.
• Je hebt het recht om vanwege je specifieke situatie bezwaar te
maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor zover
de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de
onderneming of derden.
• Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je
persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder
profilering.
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