Privacyverklaring a.s.r. H.O.R.S.
Dit is de privacyverklaring van de Amsterdamsche studenten rijvereniging H.O.R.S.
KvK-nummer:
34165648
Website:
www.asrhors.nl
Email:
info@asrhors.nl
Hierna genoemd als: a.s.r. H.O.R.S. of de vereniging
Deze verklaring is opgesteld om inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens a.s.r.
H.O.R.S. van u verzameld en voor welke doeleinden zij dit doet. Ook worden uw rechten met
betrekking tot de door a.s.r. H.O.R.S. verzamelde persoonsgegevens uiteengezet. A.s.r.
H.O.R.S. is zich ervan bewust dat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens en zij zal
deze gegevens verwerken conform de privacywetgeving.
Artikel 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt.
A.s.r. H.O.R.S. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u aan onze vereniging verbonden
bent. Het gaat hierbij om de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van verenigingsgerelateerde activiteiten. Voor de verzameling en het gebruik van
deze gegevens geldt dat hiervoor uw toestemming niet vereist is. De vereniging verwerkt ook
persoonsgegevens van u als u nog geen lid bent maar wel een proefles heeft, de
beginnerscursus volgt of deelneemt aan activiteiten van a.s.r. H.O.R.S. (bijvoorbeeld Steden
ontmoetingen, BLOK-HORS Cup). Ook geldt dit voor oud leden die na opzeggen van het
lidmaatschap besluiten verbonden te blijven aan de vereniging als reünist. Hieronder vindt u
een overzicht van de persoonsgegevens en de doeleinden voor verwerking:
Artikel 1.1: Toekomstig leden en niet-leden die wel deelnemen aan onze activiteiten:
Gegevens

Doeleinden

Voor- en achternaam
(evt. tussenvoegsels)
Telefoonnummer

Om goed onderscheid te kunnen maken tussen mensen en hen
op de juiste manier te kunnen aanspreken.
Om personen direct te kunnen bereiken indien e-mail niet
toereikend genoeg is.
Om een persoon uit te kunnen nodigen en van informatie te
voorzien met betrekking tot de geplande activiteiten.
Herbeleven van verenigingsactiviteiten en versterken cohesie
binnen de vereniging. (voor meer info zie artikel 1.4)

E-mailadres
Beeldgebruik
Lengte en gewicht
(geen bijzonder
persoonsgegeven
omdat het direct
zichtbaarheid zijn)

Indeling ruiter/paard conform juiste verhouding.
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Artikel 1.2: Leden
Gegevens
Voor- en achternaam (evt.
tussenvoegsels),
geboortedatum en
adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam en telefoonnummer van
een contactpersoon van het lid
voor geval van nood (en de
relatie die deze persoon tot het
lid heeft, bv: vader, moeder,
partner).
Studentenstatus (student/geen
student/afgestudeerd + datum
afstuderen)
Onderwijsinstelling en indien
HvA of UvA ook
studentennummer.
Bankrekeningnummer
Lidmaatschap A.S.C./A.V.S.V.
(lid / geen lid)
Startdatum lidmaatschap
Beeldgebruik
Lengte en gewicht
(geen bijzonder
persoonsgegeven omdat het
direct zichtbaarheid zijn)

Doeleinden
Unieke identificatie van de persoon in de administratie.
Daarnaast kan geboortedatum gebruikt worden om te
bepalen of iemand mag deelnemen aan een wedstrijd
van de Vereniging Nederlandse Studentenruiters (KNHSVNS) en kunnen de adresgegevens gebruikt worden
voor correspondentie.
Bereikbaarheid in geval van spoed en indien
bereikbaarheid via mail o.i.d. niet mogelijk is.
Voor correspondentie over verenigingsgerelateerde
zaken.
Paardrijden is een sport waar altijd een risico aan
verbonden is. Het is mogelijk dat er iets gebeurd tijdens
een activiteit georganiseerd door a.s.r. H.O.R.S.
In geval van nood wil a.s.r. H.O.R.S. de mogelijkheid
hebben om een noodcontact van het lid te kunnen
bellen.
Voor het aanvragen van subsidie van Vereniging
Nederlandse Studentenruiters (KNHS-VNS).
Voor het aanvragen van subsidie van Studenten Sport
Amsterdam (SSA).
Betalingsgegevens worden verwerkt voor de financiële
administratie (contributie, lesgeld en betaling van andere
activiteiten).
In de statuten staat vermeld dat de voorzitter van het
bestuur lid moet zijn van A.S.C./A.V.S.V.
Om de reünisten status te kunnen krijgen moet je twee
jaar lid zijn geweest van a.s.r. H.O.R.S.
Herbeleven van verenigingsactiviteiten en versterken
cohesie binnen de vereniging. (voor meer info zie artikel
1.4)
Indeling ruiter/paard conform juiste verhouding.

Artikel 1.3: Reünisten
Gegevens
Voor- en achternaam
(inclusief eventuele
tussenvoegsels),
geboortedatum en
eventueel adresgegevens

Doeleinden
Unieke identificatie van de persoon in de administratie.
Daarnaast kan geboortedatum gebruikt worden om te
bepalen of iemand mag deelnemen aan een wedstrijd van de
KNHS-VNS. De adresgegevens worden gebruikt voor
correspondentie.
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Telefoonnummer
E-mailadres
Beeldgebruik
Lengte en gewicht (geen
bijzonder
persoonsgegeven omdat
het direct zichtbaarheid
zijn)

Om reünisten direct te kunnen bereiken indien e-mail niet
toereikend is.
Voor correspondentie over verenigingsgerelateerde zaken.
Herbeleven van verenigingsactiviteiten en versterken cohesie
binnen de vereniging. (voor meer info zie artikel 1.4)
Indeling ruiter/paard conform juiste verhouding.

Artikel 1.4 Beeldmateriaal
Dit betreft alle in artikel 1.1 tot en met 1.3 genoemde personen.
Tijdens activiteiten van a.s.r. H.O.R.S. kan beeldmateriaal gemaakt worden. U kunt
hierbij denken aan video- of fotomateriaal.
Foto s en ideo s aarin een grote groep mensen te ien is en aarbij niet of
moeilijk herkenbaar bent mogen gebruikt worden voor publiciteit. De publiciteit kan
via de website van a.s.r. H.O.R.S, via andere sociale media kanalen of papieren
flyers en posters. U kunt hiertegen geen bezwaar maken.
Foto s en ideo's aarin een kleine groep mensen te ien is, maar aar
el
herkenbaar bent, mogen gebruikt worden voor publiciteit via de eigen website van
a.s.r. H.O.R.S., via andere sociale media kanalen of papieren flyers en posters.
Echter kunt u hier wel bezwaar tegen maken en een verzoek indienen tot verwijdering
van het betreffende beeldmateriaal.
Foto s en ideo s aar alleen (en daarbij ook herkenbaar) op staat orden enkel en
alleen gebruikt ter promotie als daar door u toestemming voor is gegeven.
Foto s en ideo s an acti iteiten orden op een besloten acco nt an mijnalb m.nl
gedeeld en beheerd met en door de leden. Alleen leden hebben inloggegevens
hier an en k nnen bij de foto s. Leden k nnen altijd foto s er ijderen it mijnalb m
of elf foto s toe oegen.
Artikel 1.6: Personen jonger dan 16 jaar
A.s.r. H.O.R.S. verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen
jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Artikel 1.7: Wie kan de gegevens gebruiken
De ledenadministratie is toegankelijk voor het zittende bestuur of voor een lid dat door het
bestuur gemachtigd is de administratie uit te voeren. Dit kan voorkomen als er sprake is van
onderbezetting bij het huidige bestuur om de continuïteit te waarborgen. Op het betreffende
lid zijn hetzelfde wettelijke kader en deze privacyverklaring van toepassing.
Voor het uitvoeren van specifieke taken kan het bestuur onderdelen uit de ledenadministratie
delen met commissies (bijvoorbeeld de jachtcommissie of een lustrumcommissie). De
commissies verwerken uitsluitend persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering
hun werk. De gegevens blijven binnen de drive van de commissies. Op het betreffende
commissieleden zijn hetzelfde wettelijke kader en deze privacyverklaring van toepassing.
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Tot betaalgegevens heeft alleen het bestuur en de kascommissie toegang.
Artikel 2: Bewaartermijn van persoonsgegevens
A.s.r. H.O.R.S. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
realisatie van de doeleinden. Op enkele gegevens zijn wettelijke bewaartermijnen van
toepassing. Hieronder de concrete bewaartermijnen van uw persoonsgegevens:
A.s.r. H.O.R.S. bewaart uw gegevens zolang u lid bent van de vereniging.
Indien u uw lidmaatschap opzegt en er geen openstaande financiële zaken af te
handelen zijn zal a.s.r. H.O.R.S. uw gegevens verwijderen (m.u.v. betaalgegevens,
zie artikel 2.1) binnen een maand na uitschrijving. Dit betekent concreet dat a.s.r.
H.O.R.S. zowel uw gegevens op de Drive als uw papieren inschrijfformulier zal
verwijderen/vernietigen.
Email correspondentie wordt 5 jaar bewaard. Bij elke bestuurswissel wordt het oudste
jaar aan correspondentie verwijderd uit de inbox.
Indien er openstaande financiële zaken af te handelen zijn na het uitschrijven zal
a.s.r. H.O.R.S. de gegevens bewaren tot afhandeling is voltooid daarna zal
overgegaan worden tot verwijdering van de gegevens (m.u.v. betaalgegevens, zie
artikel 2.1).
Indien u beslist om na lidmaatschap reünist te worden bij a.s.r. H.O.R.S. verwijdert de
vereniging enkel de gegevens die zij niet meer nodig heeft in de administratie. De
gegevens genoemd in artikel 1.4 zullen in de administratie blijven. De overige
gegevens zullen binnen een maand verwijderd worden.
Indien u geen lid bent en wel deelneemt aan een activiteit van a.s.r. H.O.R.S.
bewaart de vereniging deze gegevens zolang dat nodig is voor het evenement.
Uiterlijk een maand na het evenement (denk hierbij aan een Steden Ontmoeting)
worden de gegevens verwijderd.
Foto s an e enementen aar aan heeft deelgenomen blij en in het be it an a.s.r.
H.O.R.S. ter archi ering an de acti iteiten. Voor de e foto s blijft het eerder
beschreven in artikel 1.4 van kracht.
Artikel 2.1: bewaartermijn financiële gegevens
Betaalgegevens worden vanwege fiscale verantwoording 7 jaar bewaard.
Artikel 3: Delen van persoonsgegevens met derden
A.s.r. H.O.R.S. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de overeenkomst en om het voortbestaan van de vereniging te
waarborgen. Hieronder vindt u een overzicht van ontvangers van uw persoonsgegevens,
welke gegevens wij met hen delen en de reden dat wij uw persoonsgegevens met hen delen:
Stichting Studentensport Amsterdam (SSA): SSA is een overkoepelende
studentensportorganisatie die studentensportverenigingen en individuele
studentsporters in Amsterdam ondersteunt. A.s.r. H.O.R.S. deelt uw voor- en
achternaam, studentenstatus (student of niet-student), Universiteit of HBO-instelling
en indien student aan Universiteit van Amsterdam (UvA) of Hogeschool van
Amsterdam (HvA) het studentnummer. Aan de hand van deze gegevens bepaalt
Stichting Studentensport Amsterdam de subsidie die a.s.r. H.O.R.S. het betreffende
jaar ontvangt. Per lid dat studeert aan de UvA of HvA ontvangt a.s.r. H.O.R.S. een
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bepaald bedrag. Zie voor meer informatie de website van SSA
https://studentensport.amsterdam/
Vereniging Nederlandse Studentenruiters (KNHS-VNS): De KNHS-VNS is een
overkoepelende vereniging voor alle studentenruiters in Nederland, die ervoor zorgt
dat leden van hun lidverenigingen deel kunnen nemen aan Steden Ontmoetingen.
A.s.r. H.O.R.S. is een lidvereniging van de Vereniging Nederlandse Studentenruiters
en deelt uw voor- en achternaam, uw geboortedatum en uw afstudeerdatum met hen.
Met deze persoonsgegevens kunnen zij bepalen of u deel mag nemen aan de
Stedenontmoetingen. Tevens betaalt a.s.r. H.O.R.S. een bijdrage per lid van onze
vereniging aan de VNS. Zie voor meer informatie de website van de VNS:
http://www.studentenruiters.nl/
Amsterdamsch Studenten Corps en Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten
Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.): Het A.S.C./A.V.S.V. is een Amsterdamse
studentenvereniging. A.s.r. H.O.R.S. is al vanaf haar oprichting een subvereniging
van het A.S.C./A.V.S.V.. Om die reden kan a.s.r. H.O.R.S. beeldmateriaal en namen
van bestuursleden en commissieleden delen met het A.S.C./A.V.S.V. voor
bijvoorbeeld hun almanak of archief.
Artikel 4: Beveiliging van uw persoonsgegevens
A.s.r. H.O.R.S. treft passende technische en organisatorische maatregelen om de
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.
Zo zorgt a.s.r. H.O.R.S. dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en alleen
toegankelijk is voor bevoegden. De gegevens worden bewaard op Google Drive en is
beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord hiervan wordt bij iedere bestuurswisseling
veranderd om onrechtmatige toegang te voorkomen. In het geval van een datalek dient a.s.r.
H.O.R.S. binnen 72 uur na ontdekking aan de leden te melden welke gegevens gelekt zijn.
Artikel 5: Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens
Artikel 5.1: Inzage, afschrift, correctie, vernietiging
Alle personen waarvan gegevens worden verwerkt, hebben het recht hun persoonsgegevens
in te zien, een afschrift ervan te ontvangen, het te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor
kan contact opgenomen worden met de Ab Actis via het algemene e-mailadres:
info@asrhors.nl. A.s.r. H.O.R.S. zal zo snel mogelijk reageren maar zal in ieder geval binnen
vier weken reactie geven op uw verzoek. Verwijdering van persoonsgegevens kan tot gevolg
hebben dat u niet meer kunt participeren in door a.s.r. H.O.R.S. georganiseerde activiteiten.
Artikel 5.2 Vragen en klachten
U heeft het recht om een klacht bij ons in te dienen. Mochten wij er desondanks niet samen
uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Artikel 6: Wijzigen van de privacyverklaring
A.s.r. H.O.R.S. behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Leden zullen op
de hoogte gebracht worden van inhoudelijke wijzigingen. Dit kan middels de nieuwsbrief, het
besloten ledengedeelte van de website of als mededeling op een algemene leden
vergadering (ALV).
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