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1 Inleiding 
Futen hebben de basis op orde! 
Begin 2018 hebben we een zo compleet mogelijk AVG-dossier samengesteld. En op donderdag 24 mei 2018, 
een dag voor de inwerkingtreding van de AVG, ligt er een nagenoeg compleet pakket waar we de komende 
jaren verder aan kunnen bouwen. 

Bronnen 
Als richtsnoer voor de ontwikkeling hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de interactieve AVG-regelhulp, 
het AVG 10-stappenplan van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en van de handreiking en Instructie AVG van 
de toeristische kanobond Nederland (TKBN). 

Doorontwikkelen 
Ieder voorjaar zal het bestuur dit dossier doornemen, toetsen aan actuele AVG-regelgeving en waar nodig 
actualisaties en verbeteringen doorvoeren. Daar waar we nu al weten dat we zaken gaan doorvoeren is dat 
aangegeven. Als er sprake is van een beveiligingsincident werken wij het register van datalekken binnen vijf 
werkdagen bij. 

Verantwoording 
Als bestuur van kanovereniging de Futen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking persoonsgegevens van 
onze leden. We vragen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze 
vereniging en die verwerken we op een manier die rechtmatig, transparant, doelgericht en juist is. 

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. 

Als je na lezing van dit dossier vragen hebt, kun je e-mailen aan secretaris@kvdefuten.nl. Bellen kan ook. Kijk in 
dat geval voor actuele telefoonnummers op kvdefuten.nl. 
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2 Privacyverklaring 
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze verklaring staat hoe wij dat doen.  

De privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die kanovereniging De Futen aan haar leden aanbiedt. 

We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Dit houdt in dat wij: 

- Je persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor je ze hebt
verstrekt.

- Nieuwe leden uitdrukkelijk informeren over de verwerking van persoonsgegevens.
- Passende technische en organisatorische maatregelen nemen.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Denk daarbij aan de TKBN, onder andere voor adressering van
Kanotities en het vaststellen van het bedrag dat aan de bond wordt afgedragen.

- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, en deze respecteren.

Wij verwerken persoonsgegevens: 
- Zodat je kunt deelnemen aan kanotochten en andere activiteiten die georganiseerd worden door

kanovereniging De Futen en/of de TKBN.
- Om de afdracht aan de TKBN te kunnen vaststellen
- Om het e-magazine Het Futengepiep aan je te verzenden.
- Om je toegang te bieden tot actuele contactgegevens van bestuursleden, vaarleiders, trainers en

commissieleden.
- Om het onderling organiseren van ledentochten te faciliteren.
- Om je uitnodigingen en herinneringen voor tochten en andere evenementen te kunnen  sturen.
- Om je facturen te kunnen sturen voor onder andere contributies en trainingen.

Voor deze doeleinden zullen we relevante persoonsgegevens van je vragen zoals: 
- Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
- Geslacht en geboortedatum.
-  Kano-vaardigheden, wel of geen tochtleider, trainer, zitting in interne commissie(s), bestuursfunctie,

schoonmaakdienst Futennest en indien van toepassing bijzonderheden waarvan jijzelf wilt dat ze
binnen onze vereniging bekend zijn.

Ledenlijst voor leden: 
Vier maal per jaar (tegelijkertijd met het uitkomen van het e-magazine Futengepiep) wordt een actuele lijst als 
pdf-bestand aan de leden verzonden. Het doel is contact met elkaar te kunnen houden voor onder andere het 
maken van vaarafspraken. Leden houden de gegevens van de ledenlijst voor zichzelf en geven die niet door 
aan derden. 
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Website kvdefuten.nl 
De website bestaat uit puur informatief éénrichtingsverkeer zenden naar de bezoeker. 

Er is geen verbinding tussen de website en de ledenadministratie en ook geen inschrijving van leden via het 
invullen van gegevens op de website. Informatie vragen gaat per e-mail, telefoon of op de maandelijkse open 
clubavond.  

In mei 2018 is een ssl-certificaat geïnstalleerd. 

Cookies door Google Analytics op website kvdefuten.nl 
Deze website kvdefuten.nl gebruikt Google Analytics. Door te volgen hoe veel bezoekers er op de verschillende 
pagina's komen en hoe ze de website gebruiken kan de inhoud worden geoptimaliseerd.  

 De Google Analytics-instellingen zijn geanonimiseerd.
 IP-adressen van bezoekers worden geanonimiseerd.
 Op 26 maart 2018 is de verwerkingsovereenkomst met Google inclusief het Amendement

gegevensverwerking getekend.
 Er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Disclaimer kvdefuten.nl 
Op deze website rust een copyright. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de 
webmaster worden gebruikt voor andere doeleinden.  

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het 
mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. 

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met 
onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

De kanovereniging sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan 
ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke 
onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. De kanovereniging is niet aansprakelijk voor directe of 
indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. 

Journalistiek 
Op beelden (zoals foto's en films) die gemaakt worden tijdens onze activiteiten kun je herkenbaar in beeld zijn. 
Het openbaar publiceren van deze media bij redactionele publicaties (zoals o.a. artikelen op de website, in het 
e-magazine Futengepiep, op Google-albums en op YouTube) valt onder het journalistiek belang. Hiervoor wordt
geen specifieke toestemming gevraagd. Wij streven ernaar om alleen fatsoenlijke content te plaatsen. Als je
een openbaar beeld toch als onprettig ervaart geef dat dan aan, zodat de contentmanager het kan de-
publiceren.
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3 Jouw AVG-Privacyrechten 
Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn jouw privacyrechten versterkt. 
Hierdoor kun je meer controle uitoefenen op wat kanovereniging De Futen van jou weet. 

Onder de AVG heb je de volgende privacyrechten: 

Recht op dataportabiliteit 
Op jouw verzoek worden je persoonsgegevens overgedragen. 

Recht op vergetelheid 
Je hebt het recht om online ‘vergeten’ te worden. Als je ooit geen lid meer bent zullen wij je persoonsgegevens 
uit het e-mailsysteem verwijderen. 

Recht op inzage, rectificatie en aanvulling 
De persoonsgegevens die wij verwerken mag je inzien en wijzigen. Je kunt dat zelf doen of aan de secretaris 
vragen. Binnen 1 maand voeren wij dit uit en laten je weten dat dat is gebeurd. Tenzij we volgens de AVG niet 
verplicht zijn om aan je verzoek te voldoen, ook dan laten we je dat binnen 1 maand weten. 

Je kunt alleen een correctieverzoek indienen als je ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. 
Anders moet je wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een van je ouders) het verzoek doen. Wij sturen het 
antwoord dan ook aan die persoon. 

Zelf rectificeren doe je zo: 
Onderaan ieder e-mailbericht dat je ontvangt van kanovereniging De Futen staat een link om je 
persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. Je klikt hierop en er wordt een e-mailbericht naar je gestuurd. Als je 
op de link in deze e-mail klikt, kom je op een pagina waar je je persoonsgegevens kunt inzien en wijzigen. 

Recht op beperking van de verwerking 
Je hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken. Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor 
het goed uitvoeren van verenigingstaken. Als je toch een specifieke beperking wenst kun je dat aangeven dan 
kijken we samen wat er mogelijk is. 

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering 
Wij werken alleen met de menselijke blik, er is dus geen sprake van geautomatiseerde besluiten. 

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking 
Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor het goed uitvoeren van verenigingstaken. Je kunt hiertegen 
wel bezwaar maken, de consequentie is dan dat je geen lid meer kunt zijn. 

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
Als je een klacht hebt over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er binnen de vereniging niet uit, 
dan kun je een klacht indienen. 

Recht op informatie 
Je hebt recht op duidelijke informatie over wat wij met jouw persoonsgegevens doen en waarom. 
Die informatie geven we in dit AVG-Dossier van kanovereniging De Futen. 
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4 Register van verwerkingsactiviteiten 
Verwerkingsverantwoordelijke 
Het zittende bestuur van kanovereniging De Futen KvK 40038271, Kropswolde, is verantwoordelijk voor de 
actuele verwerking van persoonsgegevens. De samenstelling van het bestuur op een bepaald moment in de tijd 
kan worden nagegaan in het verslag van de algemene ledenvergadering van het betreffende jaar. 

Incidenteel bewerken persoonsgegevens 
Bestuursleden kunnen intern binnen de vereniging (commissie)leden vragen om onder supervisie incidenteel 
gegevens te bewerken. Als er sprake is van een structurele activiteit, bijvoorbeeld periodiek gedurende een 
heel vaarseizoen, dan nemen we die activiteit in het register op. 

Functie van de beheerder 
Het beheren en bewerken van persoonsgegevens  is gekoppeld aan een functie, en daaruit volgt de 
verantwoordelijke persoon. In het navolgende schematische register zijn de taken en beheerdersrollen 
benoemd. Wie op welk moment in de tijd deze rol heeft ingevuld kan worden nagegaan in het verslag van de 
algemene ledenvergadering van het betreffende jaar. Een taak kan tussentijds alleen worden overgedragen 
met instemming van het bestuur. Het bestuur legt dit vast in de notulen van de betreffende 
bestuursvergadering.  

Zodra een lid een taak definitief overdraagt, dient hij alle bijbehorende persoonsgegevens digitaal en op papier 
ook per omgaande over te dragen en lokaal opgeslagen bestanden te verwijderen. De persoon die de taak 
overneemt vraagt aan zijn voorganger of alle persoonsgegevens zijn overgedragen. Als er gedeelde mappen zijn 
in Google drive dan geeft de persoon die de taak heeft overgenomen de secretaris opdracht om hem daaraan 
toe te voegen en de toegang van zijn voorganger in te trekken. 

Vervanger 
Voor waarneming (bijvoorbeeld in verband met werkzaamheden, ziekte of vakantie) kunnen bestuursleden 
elkaar onderling vervangen. De vervanger krijgt uitsluitend waar nodig toegang tot het bewerken van de 
noodzakelijke persoonsgegevens. 

Toelichting persoonsgegevens opgenomen in het register 
- NAW-gegevens zijn nodig voor adresseringstoepassingen.
- Geboortedatum is nodig voor het vaststellen van de contributie, die berekend wordt aan  de hand van

de leeftijd.
- Ingangsdatum is nodig voor het vaststellen van de contributie.
- Lidnummer is nodig voor alle administratieve verwerking.
- Betrokkenen zijn niet apart benoemd in het register. Betrokkenen zijn altijd leden.
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Ledenadministratie 
Doel Inschrijving en uitschrijving van leden en Contributie factureren 
Beheerder Penningmeester, tweede penningmeester en TKBN 
Persoonsgegevens NAW, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, lidnummer, 

ingangsdatum, einddatum, reden opzegging 
Bewaartermijn Fiscale termijn van zeven jaren na einde lidmaatschap 
Betrokken systemen Excel, Laposta 

Vaarkalender 
Doel Tochten organiseren 
Beheerder Vaarleiders en leden ad hoc 
Persoonsgegevens NAW, telefoonnummer, lidnummer, e-mailadres 
Bewaartermijn Tot einde lidmaatschap 
Betrokken systemen Laposta 

Website kvdefuten.nl 
Doel Actuele Content online aanbieden informeren leden en en andere geïnteresseerden 
Beheerder Webmaster en zijn vervanger 
Persoonsgegevens Alleen webmaster 
Bewaartermijn Tot einde lidmaatschap 
Betrokken systemen Html4, CSS, webbrowser, hostingprovider en registrant domeinnaam Yourhosting 

Ledenlijst voor leden 
Doel Contact met elkaar kunnen houden voor onder andere het maken vaarafspraken. 
Beheerder Secretaris 
Persoonsgegevens NAW, telefoonnummer, e-mailadres 
Bewaartermijn Tot einde lidmaatschap 
Betrokken systemen Leden kunnen hun eigen gegevens inzien en bewerken in Laposta. 

e-magazine Futengepiep 
Doel Delen van agenda, verslagen, informatie, reminders komende tochten et cetera 
Beheerder Hoofdredactie 
Persoonsgegevens NAW, telefoonnummer, e-mailadres 
Bewaartermijn Tot einde lidmaatschap 
Betrokken systemen Laposta, Microsoft office Excel, Adobe Apps 

Historisch archief 
Doel Het papieren archief heeft een informatieve en cultuurhistorische waarde. 
Beheerder Beheerder historisch archief 
Persoonsgegevens NAW, telefoonnummer, lidnummer.  

Deze gegevens worden niet bewerkt, enkel bewaard. 
Bewaartermijn Onbepaald 
Betrokken systemen Niet digitaal. Papieren, ordners, dozen en kratten 
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5 Register van datalekken 
Beveiligingsincident 
(Bestuurs)leden die werken met een of meer systemen genoemd in hoofdstuk 4 Register van 
verwerkingsactiviteiten informeren we over wat de definitie van een datalek is.  

Het is  onwaarschijnlijk is dat een incident met Futen-data nadelige gevolgen zou hebben voor de persoonlijke 
levenssfeer van betrokken leden, dus melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is niet van toepassing 
en niet opgenomen in het register. 

Als zich in de toekomst een beveiligingsincident voordoet nemen wij de volgende informatie op in het dossier: 

Beveiligingsincident a 
datum constatering - 
beschrijving inbreuk - 
gevolgen getroffenen - 
maatregelen - 
tekst kennisgeving aan betrokkene - 

Beveiligingsincident b 
datum constatering - 
beschrijving inbreuk - 
gevolgen getroffenen - 
maatregelen - 
tekst kennisgeving aan betrokkene - 

Beveiligingsincident c 
datum constatering - 
beschrijving inbreuk - 
gevolgen getroffenen - 
maatregelen - 
tekst kennisgeving aan betrokkene - 
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6 Technische maatregelen 
We nemen technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. 

Beveiliging eigen computer, telefoon of tablet 
(Bestuurs)leden die op hun eigen device werken met een of meer systemen genoemd in hoofdstuk 2 Register 
van verwerkingsactiviteiten dienen: 

- Het device te beveiligen met een wachtwoord.
- Een betrouwbare virusscanner te installeren en up-to-date te houden.
- Updates van het operating system direct of automatisch bij te werken.
- Uit te loggen als ze weglopen.
- Geen hardware of dataopslag onbeheerd (bijvoorbeeld in de auto) achter te laten.
- De ruimte waarin het device is opgeslagen bij vertrek af te sluiten.
- Leden die vertrekken dienen alle Futen-persoonsgegevens die ze niet nodig hebben voor het

onderhouden van persoonlijke contacten te verwijderen.
- Futen-persoonsgegevens in apparaten of data-opslagsystemen die buiten gebruik worden gesteld

dienen te worden verwijderd voordat het apparaat wordt afgevoerd.

Website kvdefuten.nl 
De website bestaat uit puur informatief éénrichtingsverkeer zenden naar de bezoeker. 

Er is geen verbinding tussen de website en de ledenadministratie en ook geen inschrijving van leden via 
invullen van gegevens op de website. Informatie vragen gaat per e-mail, telefoon of op de maandelijkse open 
clubavond.  

In mei 2018 is een ssl-certificaat geïnstalleerd. 

Cookies door Google Analytics 
Website kvdefuten.nl gebruikt Google Analytics. Door te volgen hoe veel bezoekers er op de verschillende 
pagina's komen en hoe ze de website gebruiken kan de inhoud worden geoptimaliseerd.  

 De Google Analytics-instellingen zijn geanonimiseerd.
 IP-adressen van bezoekers worden geanonimiseerd.
 Op 26 maart 2018 is de verwerkingsovereenkomst met Google inclusief het Amendement

gegevensverwerking getekend.
 Er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Laposta e-mailsysteem 
Bewerkers houden hun inloggegevens geheim en loggen direct uit als ze klaar zijn. 

Ledenadministratie 
Microsoft Excel bestand is in Google drive gedeeld met tweede penningmeester en beveiligd met een 
wachtwoord. 
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7 Verwerkersovereenkomsten 
e-mail Laposta 
Bedrijf MCAT 
Plaats Zutphen 
KvK 34186820 
Product/systeem Laposta e-mailsysteem 
Functie Informeren van leden, leden kunnen zelf inloggen en hun eigen gegevens aanpassen 
Overeenkomst Afgesloten op 23 mei 2018, en opgeslagen onder bestuursbestanden in Google Drive. 

Hostingprovider Yourhosting.nl 
Bedrijf Your Hosting bv 
Plaats Zwolle 
KvK 34128261 
Product/systeem Domeinregistratie kvdefuten.nl en hostingprovider website en e-mail 
Functie  Hosting website voor het informeren van leden en andere geïnteresseerden
Overeenkomst Afgesloten op 23 mei 2018, en opgeslagen onder bestuursbestanden in Google Drive. 

Cloud Google drive 
Bedrijf Google Netherlands bv 
Plaats Amsterdam 
KvK 34198589 
Product/systeem Google drive 
Functie Opslaan en delen van documenten in Google drive 
Overeenkomst Conform ISO/IEC 27000 

Google Analytics 
Bedrijf Google Netherlands bv 
Plaats Amsterdam 
KvK 34198589 
Product/systeem Google Analytics 
Functie Bezoekersstatistieken kvdefuten.nl 
Overeenkomst Amendement gegevensverwerking voor account-ID 12840516 www.kvdefuten.nl 

is geaccepteerd op 26 maart 2018. 
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Op basis hiervan mag je persoonsgegevens verzamelen
De grondslag

Technische en organisatorische maatregelen
Verplichtingen

Het begint aan de tekentafel
Zorgvuldigheid

Nieuwe privacywetgeving
vanaf 25 mei 2018
De AVG in een notendop

Mensen moeten controle kunnen uitoefenen
Rechten van de betrokkenen

U heeft een goed privacyverhaal

(Digitale)
beveiliging

Toestemming
van de gebruiker

Wettelijke 
verplichting

Algemeen belang Gerechtvaardigd
belang

Overeenkomst

Recht om vergeten
te worden

Recht om gegevens
over te dragen

Recht om
in te zien

Recht om
te wijzigen

Register met alle
verwerkingen

Gegevens-
beschermingsbeleid

Recht op 
informatie

De AVG geldt vanaf 25 mei 2018
Mei252018Gegevens zijn 

beschermd!

Aan de slag met het AVG-stappenplan!
Bereid je nu voor op de AVG Naar het stappenplan >

Functionaris gegevens-
bescherming

Voor de
Autoriteit Persoonsgegevens

Impact assessment

Vitale belangen

Privacy by design

Voor uw
doelgroep

Bijlage I
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-wettelijke-verplichting-6333
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-uitvoering-overeenkomst-6332
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-algemeen-belang-of-openbaar-gezag-6329
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-gerechtvaardigd-belang-6330
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#ben-ik-verplicht-om-een-register-van-verwerkingsactiviteiten-op-te-stellen-6101
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-inzage-in-6346
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-rectificatie-in-6347
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-vergetelheid-uit-de-avg-in-5976
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-dataportabiliteit-in-6345
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#is-een-privacyverklaring-volgens-de-avg-verplicht-6253
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg#stap-5-privacy-by-design-amp-privacy-by-default-5895
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#wat-moet-er-volgens-de-avg-in-een-gegevensbeschermingsbeleid-staan-6161
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#hoe-bepaal-ik-welke-maatregelen-ik-moet-nemen-om-mijn-verwerkingen-te-beveiligen-6362
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/data-protection-impact-assessment-dpia
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg#stap-1-bewustwording-5890
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/functionaris-voor-de-gegevensbescherming-fg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-toestemming-6331
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-vitale-belangen-6343
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-wettelijke-verplichting-6333
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-uitvoering-overeenkomst-6332
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-algemeen-belang-of-openbaar-gezag-6329
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-gerechtvaardigd-belang-6330
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg#stap-5-privacy-by-design-amp-privacy-by-default-5895
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/data-protection-impact-assessment-dpia
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#ben-ik-verplicht-om-een-register-van-verwerkingsactiviteiten-op-te-stellen-6101
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-inzage-in-6346
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-rectificatie-in-6347
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-vergetelheid-uit-de-avg-in-5976
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-dataportabiliteit-in-6345
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#is-een-privacyverklaring-volgens-de-avg-verplicht-6253
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#wat-moet-er-volgens-de-avg-in-een-gegevensbeschermingsbeleid-staan-6161
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#hoe-bepaal-ik-welke-maatregelen-ik-moet-nemen-om-mijn-verwerkingen-te-beveiligen-6362
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-toestemming-6331
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-vitale-belangen-6343
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-wettelijke-verplichting-6333
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-uitvoering-overeenkomst-6332
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-algemeen-belang-of-openbaar-gezag-6329
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-gerechtvaardigd-belang-6330
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/functionaris-voor-de-gegevensbescherming-fg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg#stap-5-privacy-by-design-amp-privacy-by-default-5895
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/data-protection-impact-assessment-dpia
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#ben-ik-verplicht-om-een-register-van-verwerkingsactiviteiten-op-te-stellen-6101
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#wat-moet-er-volgens-de-avg-in-een-gegevensbeschermingsbeleid-staan-6161
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#hoe-bepaal-ik-welke-maatregelen-ik-moet-nemen-om-mijn-verwerkingen-te-beveiligen-6362
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-inzage-in-6346
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-rectificatie-in-6347
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-vergetelheid-uit-de-avg-in-5976
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-dataportabiliteit-in-6345
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#is-een-privacyverklaring-volgens-de-avg-verplicht-6253
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg#stap-1-bewustwording-5890
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Inschrijfformulier 
Hierbij meld ik me aan als lid van kanovereniging De Futen 

naam 

e-mailadres

mobiel

man of vrouw

voorletters

roepnaam

geboortedatum

adres

postcode

woonplaats

bijzonderheden

ingangsdatum

Privacy 
Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In de bijgevoegde privacyverklaring kun je lezen hoe wij dat 
doen. Met het plaatsen van je handtekening verklaar je dat je deze verklaring hebt gelezen en begrepen en dat 
je hiermee akkoord gaat. 

Journalistiek 
Op beelden (zoals foto's en films) die gemaakt worden tijdens onze activiteiten kun je herkenbaar in beeld zijn. 
Het openbaar publiceren van deze media bij redactionele publicaties (zoals o.a. artikelen op de website, in het 
e-magazine Futengepiep, op Google-albums en op YouTube) valt onder het journalistiek belang. Hiervoor wordt
geen specifieke toestemming gevraagd. Wij streven ernaar om alleen fatsoenlijke content te plaatsen. Als je
een openbaar beeld toch als onprettig ervaart geef dat dan aan, zodat de contentmanager het kan de-
publiceren.

Veiligheid 
Met het plaatsen van je handtekening verklaar je dat je kunt zwemmen. 

handtekening datum 

Nota bene: Voor minderjarigen is een handtekening van een ouder of verzorger nodig. 

Je kunt een foto of scan maken en die e-mailen aan penningmeester@kvdefuten.nl. 
Of zelf komen overhandigen op de woensdagse clubavond 
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