Privacy Statement Studentensport Nederland - Topsport
Studentensport Nederland – Topsport (SSN Topsport) hecht veel waarde aan de
bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
SSN Topsport is verantwoordelijk voor de uitzendingen van Nederlandse studenten naar
topsportevenementen als Universiades (zomer en winter) en World University
Championships (WUC’s).
Voor het organiseren van de uitzendingen naar Universiades en WUC’s maakt SSN
Topsport gebruik van Office 365, van één Website en Social Media, waaronder Facebook
en Instagram.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. SSN Topsport 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 jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het
doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn
beschreven in dit Privacy Statement.
Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Wij vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop
willen wijzen en deze respecteren.

Als SSN Topsport zijn wij (mede) verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement, of in
algemenere zin, vragen hebt hierover, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de
contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan Universiades en
WUC’s
Onder deelnemers aan de Universiades en WUC’s verstaat SSN Topsport zowel de
sporters, als de coaches en de officials.
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Persoonsgegevens van deelnemers aan de Universiades en WUC’s worden verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstellingen:
-

Het verzorgen van de inschrijving voor de betreffende Universiade of het betreffende
WUC middels het inschrijfsysteem dat daartoe is opgezet door de Fédération
Internationale du Sport Universitaire (FISU);
Informatieverstrekking voor, tijdens en na uitzendingen naar Universiades en WUC’s.
Het verantwoord medisch kunnen begeleiden van de sporters, coaches en officials.

-

Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is toestemming. Deze
toestemming wordt geacht impliciet gegeven te zijn bij aanmelding voor de Universiade of
het WUC. Voor de verwerking van deze gegevens maakt SSN Topsport gebruik van het
inschrijfsysteem dat daartoe is opgezet door de FISU.
Voor de bovenstaande doelstellingen heeft SSN Topsport de volgende persoonsgegevens
van je nodig met de daaraan gekoppelde bewaartijd:

Algemene gegevens sporters, coaches en officials:

Gegevens













Geslacht
Achternaam, voornaam
Emailadres
Geboortedatum
Paspoortnummer
Vervaldatum paspoort
Telefoonnummer
Pasfoto
Kopie paspoort
Kledingmaten
Gegevens heenreis
Gegevens terugreis

Gegevens
 Financiële gegevens

Bewaartijd
2 jaar
Onbepaald
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bewaartijd
7 jaar

Wij adviseren sporters, coaches en officials om een kopie van het paspoort aan te leveren
zonder BSN. Zie voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopieidentiteitsbewijs
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Algemene gegevens alleen sporters:
Bewaartijd
Gegevens
 Tak van sport, sportdiscipline en specifieke
sporttechnische gegevens
 Recente en beste sportresultaten (i.v.m.
behalen limieten)
Onbepaald
 Onderwijsinstelling
 Faculteit
 Opleiding
 Plaats onderwijsinstelling

Algemene gegevens alleen coaches en officials:
Gegevens
 Functie

Bewaartijd
Onbepaald

Medische gegevens sporters, coaches en officials:
Voor het verantwoord medisch kunnen begeleiden van de sporters, coaches en officials
hanteert de medische staf een vragenlijst. Aan de Nederlandse deelnemers wordt gevraagd
deze vragenlijst in te vullen.
Deze vragenlijst wordt via de mail verzonden en geretourneerd. De digitale retour heeft de
voorkeur boven een vragenlijst op papier inleveren, daar er in sommige gevallen vóór het
toernooi met behandelend artsen / zorgverleners contact moet worden gezocht.
Voor de medische consultatie van deze primaire zorgverleners wordt expliciet toestemming
gevraagd in het vragenformulier. De medische staf heeft daarvoor een
verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Inc.

Gegevens
 Algemene informatie (NAW,
Zorgverzekering, huisarts, contactpersoon)
 Sport
 Herstel en Balans
 Vitale functies / Interne organen
 Medicatie
 Vaccinatie
 Mentale status
 Houding en Bewegingsapparaat

Bewaartijd

De vragenlijsten worden
vernietigd na afloop van
de Universiade of het
WUC.
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Indien er door de deelnemers bezwaar is tegen het invullen van het formulier is men niet
verplicht om het intakeformulier in te vullen. Wel wordt aangegeven dat er dan geen
optimale medische zorg gegeven kan worden.
De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor de medische staf en worden na afloop van het
evenement vernietigd.
Alle blessures en ziektes van de deelnemers worden tijdens de Universiade of het WUC.
bijgehouden en relevante informatie wordt gedeeld met zorgverleners Nederland. Dit
gebeurt via de gebruikelijke medische digitale kanalen als zorgmail en Siilo Medical. De
medische staf heeft daarvoor een verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze
berichten diensten.

Jouw persoonsgegevens worden door SSN Topsport opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-

Inschrijvingsgegevens worden bewaard conform de bewaartermijn in eerder vermeld
overzicht
Financiële gegevens worden bewaard voor maximaal 7 jaar;
Naam, onderwijsinstelling, tak van sport en behaalde resultaten blijven altijd
bewaard.

Protocol gebruik beeldmateriaal en behaalde resultaten
Beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto- en video-opnames) en behaalde resultaten worden door
SSN Topsport verwerkt ten behoeve van promotie en informatieverstrekking voor, tijdens en
na uitzendingen naar Universiades en WUC’s (bijvoorbeeld Website, Social Media en
(jaar)verslagen van SSN).
SSN Topsport kan ook een presentatieboekje maken, waarin tak van sport,
onderwijsinstelling, pasfoto en mailadres kunnen worden opgenomen.

Mogelijke omstandigheden waarbij opnames gemaakt kunnen worden zijn:
-

Uitzendingen naar Universiades en WUC’s;
(team)bijeenkomsten voor en na uitzendingen naar Universiades en WUC’s;
(kwalificatie) trainingen en –wedstrijden in aanloop naar uitzendingen naar
Universiades en WUC’s.

Het is niet toegestaan foto- en video-opnames te maken in kleedruimten of sanitaire
voorzieningen.

Gebruik beeldmateriaal en behaalde resultaten ten behoeve van promotie en
informatieverstrekking
-

Studentensport Nederland beheert de website:
http://www.studentensport.nl/stichting-studentensport-nederland/ssn-topsport
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-

-

-

-

De website heeft als doel om informatie te verstrekken over Studentensport in het
algemeen en studenten-topsport in het bijzonder. Deze informatie is bestemd voor
deelnemers, externe contacten en geïnteresseerden.
Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website voor zover betrekking
hebbende op SSN Topsport berust bij de SSN Topsport. Het is niet toegestaan de
inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm
of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van SSN
Topsport.
Door deelnemers aan Universiades en WUC’s behaalde resultaten worden bekend
gemaakt via de website en Social Media.
Voor beeldmateriaal of behaalde resultaten, die bedoeld zijn of gebruikt worden voor
informatieverstrekking, wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen,
noch worden zij hierover ingelicht.
SSN Topsport filtert al het beeldmateriaal eerst zorgvuldig en heeft nadrukkelijk als
doel geen mensen te schaden.
Deelnemers die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal dienen dit
schriftelijk kenbaar te maken bij SSN Topsport. Dit bezwaar wordt in behandeling
genomen en waar mogelijk gehonoreerd. Dit bezwaar kan altijd weer worden
herroepen.

SSN Topsport is eindverantwoordelijk voor de informatie betrekking hebbende op de
deelnemers aan Universiades en WUC’s.
In gevallen waarin dit document niet voorziet, alsmede in twijfelgevallen, beslist SSN
Topsport.

Verstrekking gegevens aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de eerder vermelde doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-

Inschrijving voor Universiades en WUC’s. Dit gaat via het inschrijfsysteem van de
FISU, onder wiens auspiciën de Universiades en WUC’s worden georganiseerd.
Het kledingpakket, waarvoor alleen de kledingmaten worden verstrekt aan de
kledingleverancier.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te
waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is wanneer de politie in
het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval
dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
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Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
SSN Topsport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-

-

Alle personen die namens SSN Topsport van jouw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van
de bescherming van persoonsgegevens.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt altijd inzage in jouw persoonsgegevens; deze inzage kan worden aangevraagd via
de Chef de Mission.
Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een
deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door
jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou
direct aan een andere partij.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken. We zullen je daarbij ook wijzen op de consequenties van
voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij
je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
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Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem
dan contact met ons op.

Contactgegevens SSN Topsport:
Adres: Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam

SSN Topsport/ WUC’s:


Voorzitter:

Wim Koch: w.koch@tue.nl

Universiade:



Chef de Mission Zomer:
Chef de Mission Winter:

Rob Cuppen: r.cuppen@rsc.ru.nl
Jules Vereecken: jules.c.p.vereecken@gmail.com
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