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Privacyverklaring van de Nederlandse Politie Sport Bond 

Versie 1.0, augustus 2018 

1. Inhoudsopgave 

Dit privacy statement bevat de volgende informatie:  

1. Deze inhoudsopgave 
2. Inleiding 
3. Uitleg begrip ‘verwerken van persoonsgegevens’. 
4. Van welke personen verwerkt de NPSB persoonsgegevens? 
5. Welke persoonsgegevens verwerkt de NPSB? 
6. Op basis van welke grondslag verwerkt de NPSB uw persoonsgegevens? 
7. Voor welk doel verwerkt de NPSB uw persoonsgegevens? 
8. Hoe lang bewaart de NPSB uw persoonsgegevens? 
9. Met wie deelt de NPSB uw persoonsgegevens? 
10. Hoe beveiligt de NSPB uw persoonsgegevens?  
11. Uw rechten.  
12. Vragen en klachten. 

2. Inleiding 

In deze privacyverklaring leest u hoe de stichting Stichting Nederlandse Politie Sport Bond, 
kantoorhoudende aan de Europaweg 79, 7336 AK te Apeldoorn (hierna: “NPSB“), omgaat met de 
persoonsgegevens van deelnemers aan door de NPSB georganiseerde sportactiviteiten.  

Deze privacyverklaring regelt niets over de wijze waarop de NPSB omgaat met de persoonsgegevens van 
medewerkers van de NPSB. Daarvoor is een afzonderlijke privacyverklaring beschikbaar. 

De NPSB hecht groot belang aan uw privacy en neemt bij het verwerken van persoonsgegevens de 
Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) in acht. 

3. Verwerken van persoonsgegevens 

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen. Dit 
betekent dat het kan gaan om gegevens die ofwel direct over iemand gaan, ofwel naar een natuurlijke 
persoon te herleiden zijn.  

Onder het verwerken wordt verstaan: elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij kan 
gedacht worden aan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, 
raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in 
verband brengen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens. 
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4. Van welke personen verwerkt de NPSB persoonsgegevens? 

De NPSB verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën personen: 

a. Gedelegeerden: Vrijwilligers uit de politieorganisatie die namens de NPSB sportactiviteiten 
organiseren; 

b. Deelnemers aan sportactiviteiten: Medewerkers van de Politie en de Koninklijke Marechaussee 
die zich inschrijven voor een evenement; 

c. Bezoekers van de website: Personen die het contactformulier op de website 
www.politiesport.nl invullen en/of een reactie onder een item op de website 
www.politiesport.nl achterlaten. 

5. Welke persoonsgegevens verwerkt de NPSB? 

De NPSB verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

a. Gedelegeerden: 
- Voor- en achternaam; 
- Politie/KMAR emailadres (dus geen privé emailadres); 
- Telefoonnummer; 

 
b. Sporters: 
- Voor- en achternaam; 
- Politie/KMAR emailadres (dus geen privé emailadres); 
- Telefoonnummer; 
- Uitslagen van sportwedstrijden; 

 
c. Bezoekers van de website: 
- Voornaam, achternaam; 
- E-mailadres; 

6. Op basis van welke grondslag verwerkt de NPSB uw persoonsgegevens? 

Gedelegeerden verwerken persoonsgegevens van leden om sportactiviteiten te kunnen organiseren voor 
politie- en KMar-medewerkers. De verwerkingsgrond die de NPSB ten grondslag legt aan de verwerking 
van persoonsgegevens is dat de NPSB een gerechtvaardigd belang heeft om persoonsgegevens van 
politie- en KMar-medewerkers in dit kader te verwerken. 

De inbreuk op de privacy van de betrokkenen is zeer gering, aangezien gebruik gemaakt wordt van 
Politie/KMar-emailadressen. Bovendien hebben politie- en KMar-medewerkers de mogelijkheid om 
kenbaar te maken dat hun gegevens niet meer verwerkt mogen worden door een gedelegeerde. 
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7. Voor welk doel verwerkt de NPSB uw persoonsgegevens? 

De verwerking van persoonsgegevens door de NPSB geschiedt ten behoeve van de volgende (per 
categorie betrokkenen genoemde) doeleinden: 

a. Gedelegeerden: 

Het in staat stellen van gedelegeerden om sportactiviteiten te organiseren. 

b. Sporters: 

Het in staat stellen van sporters om zich in te schrijven voor sportactiviteiten die georganiseerd 
worden door de NPSB. 

c. Bezoekers van de website: 

Het in staat stellen van bezoekers van de website om in contact te treden met de NPSB. 

8. Hoe lang bewaart de NPSB uw persoonsgegevens? 

De in paragraaf 5 genoemde gegevens worden bewaard zolang een medewerker in dienst is bij de Politie 
of de KMar en zolang een medewerker niet heeft kenbaar gemaakt bezwaar te maken tegen de 
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door de NPSB. 

Uitslagen van sportwedstrijden worden drie jaar bewaard en worden daarna vernietigd. 

9. Met wie deelt de NPSB uw persoonsgegevens? 

Sportevenementen worden door de NPSB op twee manieren georganiseerd. Kleinere evenementen 
worden door de gedelegeerden namens de NPSB georganiseerd. In deze gevallen administreren de 
gedelegeerden uw persoonsgegevens.  

Bij grotere sportevenementen maakt de NPSB gebruik van de website www.inschrijven.nl Deze website 
wordt geëxploiteerd door Iwan.nl B.V. Met deze vennootschap is door de NPSB een 
verwerkersovereenkomst gesloten die Iwan.nl B.V. verplicht om de verwerkte persoonsgegevens goed te 
beveiligen. 

Persoonsgegevens zullen in afwijking van het bovenstaande alleen aan derden worden verstrekt indien: 

- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de NPSB; 
- de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke 

doeleinden (gegevens zijn geanonimiseerd en niet meer herleidbaar naar personen). 

10. Hoe beveiligt de NSPB uw persoonsgegevens? 

De NPSB heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Deze 
veiligheidsmaatregelen omvatten onder meer beleid ten aanzien van door gedelegeerden te hanteren 
beveiligingsmaatregelen en gebruikelijke beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de website 
www.politiesport.nl  
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Om te zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beveiligd, dienen 
gedelegeerden indien mogelijk gebruik te maken van de beveiligde omgeving van het politie/KMar 
netwerk. Indien dat niet mogelijk is en gebruik gemaakt wordt van een eigen ICT-omgeving, dient een 
gedelegeerde er voor te zorgen dat die eigen ICT-omgeving minimaal is voorzien van toegangsbeveiliging 
in de vorm van een wachtwoord, een actueel antivirus programma en een firewall. 

11. Uw rechten  

Op grond van de AVG heeft ieder natuurlijk persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt bepaalde 
rechten. Het gaat hierbij om de volgende rechten:  

a. Het recht op dataportabiliteit.  

Ieder persoon van wie de NPSB persoonsgegevens verwerkt heeft het recht op dataportabiliteit: 
overdraagbaarheid van de hem of haar betreffende persoonsgegevens. Zij hebben dus het recht 
de hen betreffende persoonsgegevens van de NPSB te ontvangen. 

b. Het recht op vergetelheid 

Ieder persoon van wie de NPSB persoonsgegevens verwerkt heeft het recht de NPSB te vragen de 
hem of haar betreffende persoonsgegevens te wissen.  

c. Recht op inzage 

Ieder persoon van wie de NPSB persoonsgegevens verwerkt kan vragen om de hem of haar 
betreffende persoonsgegevens in te zien.  

d. Recht op rectificatie 

Ieder persoon van wie de NPSB persoonsgegevens verwerkt heeft het recht om de NPSB om 
rectificatie van de hem of haar betreffende persoonsgegevens te vragen. Hierbij houdt rectificatie 
in het verbeteren, aanvullen of afschermen van de persoonsgegevens. 

e. Het recht op beperking van de verwerking 

Ieder persoon van wie de NPSB persoonsgegevens verwerkt heeft in bepaalde situaties het recht 
op beperking van het gebruik van de hem of haar betreffende persoonsgegevens. Het gaat hierbij 
om de volgende situaties. 

- De persoonsgegevens zijn mogelijk onjuist 
- De verwerking is onrechtmatig 
- De persoonsgegevens zijn niet meer nodig 
- Betrokkene maakt bezwaar 

f. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking 

Ieder persoon van wie de NPSB persoonsgegevens verwerkt heeft het recht de NPSB te vragen de 
hem of haar betreffende persoonsgegevens niet meer te gebruiken. 

g. Het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken 
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Ieder persoon van wie de NPSB persoonsgegevens verwerkt heeft het recht om zijn of haar 
toestemming (wanneer dit de grondslag voor de verwerking is) in te trekken, zonder dat dit 
afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de 
intrekking daarvan. 

h. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

Ieder persoon van wie de NPSB persoonsgegevens verwerkt heeft het recht een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

12. Vragen en klachten 

Indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de NPSB, kunt u een 
email sturen naar: npsbkantoor@politiesport.nl  

 

***** 

 

 

 


