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1. Handboogschietvereniging Agilaz.  
Vestigingsplaats: Multifunctioneel Centrum, Molenweg 4a, 7936  PB  Tiendeveen. 
Inschrijving handelsregister K.v.K. onder nummer: 647664877. 
De vereniging is aangesloten bij de Noord Nederlandse Handboog Federatie (verder NNHF). 
 
2. Doel. 
Het doel van de vereniging is de handboogsport het doen beoefenen en bevorderen van de handboogsport 
door het houden van schietoefeningen, het deelnemen aan georganiseerde wedstrijden en competities en 
voorts alles wat tot het gestelde doel bevorderlijk kan zijn, zoals workshops, demonstraties en andere 
activiteiten om de handboogsport bij het publiek bekend te maken. 
 
3. De vereniging en de privacy. 
De handboogschietvereniging Agilaz hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat 
uw privacy wordt gerespecteerd. 
 
In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij van u 
verzamelen, hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.  
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  
De handboogschietverenging Agilaz houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze  
  doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 
 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de  
  doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw  
  persoonsgegevens;  
 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen zodat de beveiliging van uw  
  persoonsgegevens is gewaarborgd; 
 Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van  
  de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze  
  respecteren. 
 
Als handboogschietvereniging Agilaz zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, hierover vragen heeft of contact met 
ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
Handboogschietvereniging Agilaz,  
Molenweg 4a, 
7936 PB Tiendeveen. 
info@agilaz.nl 
 
4. Waarom verwerken wij persoonsgegevens. 
Uw persoonsgegevens worden door de handboogschietvereniging Agilaz verwerkt ten behoeve van de 
volgende doeleinden en rechtsgronden:  
 Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de handboogschietvereniging Agilaz; 
 Het versturen van kennisgevingen omtrent Agilaz, nieuwsbrieven, bulletins en uitnodigingen; 
 Het innen van de contributie voor de vereniging respectievelijk de NNHF; 
 Het verkrijgen van subsidiëring door de overheid en/of andere instanties. 
 
 
 
 
 



Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, 
opslaan/verzamelen en verwerken: 
 Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam en initiaal, telefoonnummer, e-mailadres,  
 Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum en eventueel bepaalde handicaps (dit laatste voor het  
  nemen van gepaste maatregelen om de uitoefening van het handboogschieten mogelijk te maken en veilig  
  te houden). 
 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben 
verkregen. 
 
5.  Wat doen wij met de persoonsgegevens en wat niet? 
 
WEL. 
 De vereniging heeft een ledenlijst met persoonsgegevens. De gegevens worden aangeleverd door het  
  inschrijfformulier dat aspirant-lid aangeboden krijgt op de eerste opkomst. 
  De gegevens worden in een beveiligd programma bijgehouden door de ledenadministratie van de vereniging  
  (in beheer bij de secretaris). 
 De persoonsgegevens worden gebruikt voor het indelen in de verschillende wedstrijden. Zo ook (voor het  
  lidmaatschap en indelen van de wedstrijden) aangeleverd bij de NNHF (Initialen, voornaam, achternaam,  
  geslacht en geboortedatum). 
 Bij het versturen van groepsmail wordt gebruik gemaakt van BCC zodat persoonsgegevens zoals e-mail  
  adressen niet openbaar worden gemaakt voor de ontvanger dan alleen voor de verzender. 
 Alle groepsmail wordt via een centraal punt (de secretaris) verzonden, daarbij wordt ervoor gezorgd dat de  
  adressen (voor de ontvangers) niet zichtbaar zijn in het verstuurde bericht.  
 
NIET. 
 De vereniging legt alleen tijdelijke noodzakelijke cookies vast via de website en social media.  
 De vereniging deelt de persoonsgegevens niet met andere partijen ten zij dit noodzaklelijk is voor de  
  uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor  
  deelname en organisatie van wedstrijden, te weten de NNHF.  
 De vereniging geeft nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee de vereniging geen  
  verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. In dat geval maken wij met deze partijen (verwerkers) hierin  
  uiteraard de nodige afspraken om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen. 
  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en  
  toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een ongevalsonderzoek gegevens bij  
  ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij ook verplicht deze  
  gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk  
  toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk  
  doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.  
 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 
 De vereniging legt geen gezondheidsgegevens vast, ten zij dit gewenst voor maatregelen op de baan dan  
  wel de veiligheid 
 De vereniging maakt voor haar activiteiten (werkzaamheden) geen gebruik van derden anders dan de NNHF  
  voor het organiseren van wedstrijden in regioverband. 
 Er worden – zonder toestemming van betrokkenen - geen foto’s en/of persoonsgegevens (zoals namen van  
  winnaars bij wedstrijden) opgenomen op de website van de vereniging en andere social media  
  (nieuwsbladen facebook, etc.).  
 
7.  Minderjarigen. 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op het doel van de vereniging, volstaat het ons dat 
mee te delen info@agilaz.nl. Via dit adres kunt u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en 
deze verbeteren of laten verwijderen, of vragen deze over te dragen.  
 
 
 
 



8.  Bewaartermijn. 
De handboogschietvereniging Agilaz bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden binnen veertien 
(14) werkdagen na het opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging uit de bestanden verwijderd. 
 
9.  Beveiliging van de persoonsgegevens. 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 
 Alle personen die namens de handboogschietverenging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn  
  gehouden aan geheimhouding daarvan; 
 Persoonsgegevens worden niet opgeslagen in een cloud.  
 Mutaties worden rechtstreeks opgenomen in de ledenadministratie van de vereniging waarin ze in een  
  beveiligde spreadsheet worden opgeslagen. De spreadsheet is alleen toegankelijk voor de persoon die voor  
  de vereniging de persoonsgegevens vastlegt (i.c. de secretaris). 
 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische  
  incidenten; 
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 Iedereen die om technische en/of organisatorische redenen met de persoonsgegevens werkt is  
  geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens. 
 
10. Uw rechten omtrent uw gegevens. 
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u 
ontvangen hebben. U kunt hierover contact met ons opnemen via de contactpagina van onze website 
www.agilaz.nl.  
 
11. Overige. 
Op de website van de vereniging staan verwijzingen naar andere verenigingen, leveranciers van 
handboogmaterialen. De vereniging staat niet in voor de veiligheid van deze sites. 
 
12.  Klachten. 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct 
contact met ons op te nemen.  
 
13. Wijziging Privacyverklaring. 
De handboogschietvereniging Agilaz kan haar verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een 
aankondiging doen op onze website. 
De laatste wijziging/aanpassing gebeurde op 12 -11-2019. 
Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.  
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


