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Zwemclub Mi – Co Herne hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons-
gegevens. Zwemclub Mi – Co Herne houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
de algemene verordening gegevensbescherming. 
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden 
waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 
• de wet op de privacy trachten te volgen. 

 
Als zwemclub Mi – Co Herne zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via 
volgend e-mail adres:   zwemclub.mico@gmail.com  

 
Minderjarigen: 
  
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor 
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Bewaartermijn: 
  
Zwemclub Mi – Co Herne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar. 
 
Foto’s: 
 
In onze club laten wij u met foto’s en video’s zien waar wij mee bezig zijn. Deze opnames worden gemaakt tijdens de 
verschillende activiteiten, bijvoorbeeld: brevetzwemmen, kampen, … . Ook u, uw zoon/dochter kan op deze foto’s 
(en soms in video’s) te zien zijn.  
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor kinderen schade kunnen 
ondervinden. Daarom wordt elke foto voor we hem publiceren bekeken en geselecteerd. Wij plaatsen bij foto’s en 
video’s ook geen namen van kinderen. 
 
       Ik ga akkoord dat foto’s van evenementen/kampen op de website / besloten facebookgroep geplaatst worden. 
 
       Ik ga niet akkoord dat foto’s van evenementen/kampen op de website / besloten facebookgroep geplaatst 
       worden. 
 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan 
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens onze zwemactiviteiten. De club heeft daar geen invloed op, maar 
wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 
 
 

Naam + handtekening ouders:   Datum:    Naam kind(eren):
  


