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1. Introductie 

Schaakgenootschap Overschie zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar 

leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden 

uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Schaakgenootschap Overschie houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de 

bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met 

ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

2. Welke gegevens worden verzameld? 

Het Schaakgenootschap Overschie is de beheerder van de website www.sg-overschie.nl en 

legt geen gegevens van bezoekers en/of hun IP-adres vast. 

Bezoekers van de website kunnen hun persoonsgegevens achterlaten met het verzoek 

contact met hen op te nemen. Deze gegevens worden in een E-mail aan de secretaris 

gezonden maar niet opgeslagen. 

Bezoekers van de website kunnen ook hun persoonsgegevens achterlaten om zich in te 

schrijven voor een door Schaakgenootschap Overschie te organiseren toernooi of evenement. 

Ook deze gegevens worden in een E-mail doorgezonden naar de betreffende functionaris 

maar niet opgeslagen. 

De E-mails, genoemd in deze alinea, worden na afhandeling van het contact resp. toernooi of 

evenement verwijderd. Dat geldt in gelijke mate voor overzichtsbestanden. 

Uw persoonsgegevens staan het Schaakgenootschap Overschie ter beschikking doordat u uw 

gegevens zelf heeft ingevuld op het Aanmeldingsformulier van het Schaakgenootschap 

Overschie, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt en betreffen uw identiteit (naam, 

geslacht, geboortedatum) en contactgegevens (adres, telefoonnummer(s), E-mailadres) 

alsmede uw datum van aanmelding. 

Deze persoonsgegevens worden door Schaakgenootschap Overschie verzameld voor de 

hieronder genoemde doeleinden. 

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt? 

Schaakgenootschap Overschie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

o het uitoefenen van de doelstellingen van het Schaakgenootschap Overschie (inclusief, 

maar niet beperkt tot onderstaande opsomming): 

▪ om contact met u te kunnen opnemen; 

▪ om u informatie te sturen; 

▪ het organiseren van schaakwedstrijden;  

▪ het bijhouden van uitslagen en standen;  

▪ het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.  

o het bijhouden van een ledenadministratie; 

o het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden; 

o het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt? 

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale 

bond (“RSB”) en de landelijke bond ("KNSB").  

http://www.sg-overschie.nl/
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Daarnaast verstrekt het Schaakgenootschap Overschie ten behoeve van de ratingverwerking 

wedstrijduitslagen aan de KNSB. 

Geen commercieel gebruik 

Schaakgenootschap Overschie zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, 

verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw 

voorafgaande toestemming. 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens 

De door u aan Schaakgenootschap Overschie verstrekte persoonsgegevens dienen juist en 

volledig te zijn. Schaakgenootschap Overschie kan u bij het mededelen van valse 

identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk schorsen of uw lidmaatschap 

opzeggen. 

Bewaren van persoonsgegevens 

Schaakgenootschap Overschie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 

de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk 

geval zo lang als specifieke regelgeving dit vereist. 

5. Beveiliging persoonsgegevens. 

Schaakgenootschap Overschie neemt passende technische en organisatorische maatregelen 

teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van 

onrechtmatige verwerking. 

Deze technische en organisatorische maatregelen worden beschreven in een privacy protocol 

(zie bijlage 1). 

6. Verwijzingen naar andere websites 

De website van het Schaakgenootschap Overschie kan verwijzingen en/of via advertenties 

naar websites van andere bedrijven of organisaties bevatten. Schaakgenootschap Overschie 

is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere 

bedrijven of organisaties. 

Schaakgenootschap Overschie raadt u aan om het beleid inzake privacy van die 

desbetreffende bedrijven of organisaties vooraf te raadplegen. 

De adverteerders op de website van het Schaakgenootschap Overschie kunnen cookies 

gebruiken. Schaakgenootschap Overschie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze 

cookies. 

7. Uw privacy rechten 

Wilt u bepaalde E-mails niet meer ontvangen dan kunt u dat schriftelijk melden, bij voorkeur 

door een ‘reply’ op het bericht, bij de verzender van de E-mails. 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of 

verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u vragen om overdracht 

van uw gegevens. 
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Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Bedenk evenwel dat 

in die situatie Schaakgenootschap Overschie niet zonder uw gegevens in staat is om uw 

lidmaatschap/donateurschap te continueren. Schaakgenootschap Overschie stelt het dan ook 

zeer op prijs om nader met u te overleggen inzake uw wens. 

Indien de verwerking van uw gegevens berust op uw toestemming, kunt u deze te allen tijde 

intrekken. 

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het 

secretariaat van Schaakgenootschap Overschie. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk 

antwoord. 

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de 

Autoriteit persoonsgegevens. 

8. Wijzigingen van het privacy statement 

Het bestuur van het Schaakgenootschap Overschie behoudt zich het recht voor om dit 

privacy statement te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig dit statement om op de hoogte 

te blijven van de meest recente versie.  

9. Contact 

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy statement en/of met betrekking 

tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van het 

Schaakgenootschap Overschie. 

[Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 augustus 2018.] 
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E-mailverkeer 

Voorop staat dat elk bestuurslid en elke medewerker de toegang tot zijn E-mailprogramma 

heeft afgeschermd met een gedegen en veilig wachtwoord. 

Om te voorkomen dat onbewust E-mailadressen terechtkomen bij derden moeten enkele 

maatregelen worden genomen en gewoontes worden aangenomen. 

Ten eerste: Onder het mom van “three is a crowd” worden bij externe correspondentie de 

E-mailadressen van 3 of meer aan te schrijven personen in een groep opgenomen en die 

groep in de rubriek BCC geplaatst. 

Indien E-mailadressen bij BCC zijn opgenomen, start AAN met een omschrijving van de 

doelgroep. 

Ten tweede: Zodra een E-mail naar persoon, bedrijf of instantie buiten Schaakgenootschap 

Overschie wordt verzonden moet dat zo mogelijk zonder historie (d.w.z. zonder de vooraf-

gegane berichten) worden verzonden. 

Ledenlijsten 

Ook hierbij wordt aangenomen dat elk bestuurslid en elke medewerker de toegang tot zijn 

apparatuur (telefoon, tablet, laptop, desktop, losse hard disk, geheugenstick, etc.) heeft 

beveiligd met een gedegen en veilig wachtwoord of code; dus niet ‘welkom’, ‘0000’ of 

‘123456’. 

De ledenlijst (maar eigenlijk alle lijsten en/of tabellen met ledengegevens met meer dan 

alleen maar een naam) moet worden beveiligd tegen oneigenlijke toegang. 

E-mailverkeer, computers maar ook tablets, sticks, enz. kunnen worden gehackt, gestolen of 

anderszins in verkeerde handen komen. 

Om de oneigenlijke toegang tot die bestanden te voorkomen moeten we onze bestanden 

beveiligen met een wachtwoord. 

Dat wachtwoord mag natuurlijk niet in een mail worden vermeld met daarin het bestand 

waarop het wachtwoord betrekking heeft. De auteur deelt dat wachtwoord dus op andere 

wijze mee aan de ontvanger(s). 

 

 


