PRIVACYVERKLARING RAZW
Dit is een privacyverklaring van de Rugby Academy ZuidWest, gevestigd te Den Haag en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
27318576, hierna RAZW. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens RAZW
verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
Waar in deze privacyverklaring gerefereerd wordt aan spelers van de RAZW, wordt daarbij
waar tevens bedoeld de ouders/verzorgers van deze spelers in het geval dat die Speler
jonger dan 16 jaar is.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 RAZW verwerkt de persoonsgegevens van u, indien u:
(a) Speler bent bij de RAZW
(b) Vrijwilliger bent bij de RAZW
(c) Medewerker bent van de RAZW
1.2 RAZW verzamelt de volgende persoonsgegevens:
(a) NAW gegevens van spelers, vrijwilligers en medewerkers van de RAZW, zoals bijv. naam,
adres, e-mail adres, telefoonnummer, e.d.
(b) overige administratieve gegevens van spelers en medewerkers van de RAZW zoals
bankrekeningnummer, verzekeringsnummer
(c) gegevens van de club waar een speler van de RAZW speelt (trainer, positie, etc.)
(d) gegevens van de school waar de speler van de RAZW onderwijs volgt (naam school,
opleiding, etc.)
(e) gegevens van de deelname van de speler van de RAZW aan activiteiten van de RAZW
(f) gegevens over de ontwikkeling van de rugby vaardigheden (skills, lengte, gewicht, selectie
voor nationale jeugdteams, etc.) van de speler van de RAZW; hieronder vallen ook gegevens
met betrekking tot blessures

1.3 RAZW kan deze gegevens gebruiken om met als doel:
(a) spelers, vrijwilligers en medewerkers van de RAZW te informeren over de activiteiten
van de RAZW
(b) de ontwikkeling van de rugby vaardigheden van de spelers van de RAZW te monitoren en
te optimaliseren
(c) betalingen te verrichten of te ontvangen van/aan spelers, vrijwilligers en medewerkers
van de RAZW.
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1.4 Rugby Academy ZuidWest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 Spelers, vrijwilligers en medewerkers spelers, vrijwilligers en medewerkers kunnen
contact opnemen met de secretaris van de RAZW via het e-mailadres
secretaris@rugbyacademyzuidwest.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop RAZW persoonsgegevens verwerkt
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
(c) inzage in de persoonsgegevens die RAZW met betrekking tot spelers, vrijwilligers en
medewerkers van de RAZW verwerken
(d) bezwaar tegen het gebruik van gegevens door RAZW door spelers, vrijwilligers en
medewerkers van de RAZW.

3. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
3.1 RAW zal de gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 RAZW zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens
te beveiligen.
4. DERDEN
4.1 RAZW zal de gegevens niet aan derden verstrekken, met uitzondering van de instanties
zoals genoemd in artikel 4.2 hieronder, tenzij een speler, vrijwilliger of medewerker van de
RAZW daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of RAZW daartoe verplicht is op
grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
4.2 RAZW verstrekt de gegevens aan de volgende derden:
(a) Rugby Nederland
(b) de rugby vereniging waar de speler van de RAZW speelt
(c) de school waar de speler van de RAZW onderwijs volgt
(d) (para)medische dienstverleners die voor de RAZW diensten verlenen. Met deze
dienstverleners sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Deze derden gebruiken de gegevens voor het beoordelen van de ontwikkeling van de speler
van de RAZW als rugbyspeler, voor het bevorderen van herstel van eventuele blessures van
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de speler van de RAZW en het beoordelen of deelname aan de activiteiten van de RAZW de
schoolprestaties van de speler van de RAZW beïnvloedt.
5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen
daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.

MELDPLICHT DATALEKKEN
De meldplicht datalekken eist dat een datalek met kans op ernstige gevolgen voor de
persoonsgegevens binnen 72 uur gemeld moet worden bij de toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Bepaling datalek
Onder een datalek worden alle beveiligingsincidenten verstaan waardoor de bescherming
van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken waardoor de persoonsgegevens zijn
blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking.
Wanneer wordt een datalek gemeld?
Een datalek moet volgens de wet bij de toezichthouder worden gemeld als dit ‘leidt tot de
aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft
voor de bescherming van persoonsgegevens’. In lijn hiermee zal de melding zo mogelijk niet
later dan 72 uur na de ontdekking van het datalek gedaan worden.
Spelers van de RAZW en hun ouders, medewerkers en vrijwilligers zullen zo spoedig mogelijk
maar in principe binnen 36 uur na ontdekken van het datalek geïnformeerd worden.
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