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PRIVACY VERKLARING NEDERLANDSE STUDENTEN ROEI FEDERATIE 
 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de NSRF 
dit document opgesteld met een beschrijving van de gebruikte procedures rondom 

privacy bewaking van onze leden. 
 

1. Welke gegevens bewaart de NSRF en waarom? 

De NSRF is een koepelfederatie waarbij de leden bestaan uit de verschillende studenten 
roeiverenigingen van Nederland. Wij hebben tot doel de bevordering van de roeisport 

door verschillende activiteiten te ontplooien, waaronder het contact te bevorderen tussen 
de studenten roeiverenigingen.  

 

Hiertoe is het noodzakelijk om verschillende gegevens van onze lidverenigingen te 
beheren, denk aan naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Voor specifieke 

activiteiten verzamelen wij ook informatie van derden, te weten leden van de 
lidverenigingen. Deze informatie is noodzakelijk voor bijvoorbeeld het inschrijven voor de 

NSRF slotwedstrijden, het NSRF besturencongres, NSRF besturenlunch en uitzendingen 
naar internationale roeiwedstrijden. Deze informatie wordt jaarlijks verkregen van de 

individuen die het betreft, middels aanmeldformulieren op de website of het 

inschrijfsysteem van de KNRB.  
 

Daarnaast beheren wij gegevens van oud bestuurs- en commissieleden van de NSRF met 
als doel het organiseren van reüniebijeenkomsten en stellen van vragen aan voorgangers.  

 

2. Wie heeft toegang tot de gegevens in de administratie en met wie 
worden ze gedeeld? 

De gegevens van onze leden worden beheerd door het secretariaat en dus door het 
bestuur van de NSRF. De gegevens van oud bestuur- en commissieleden worden beheerd 

door het bestuur. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het specifieke doel 
waartoe ze zijn gevraagd. Gegevens zullen nooit voor commerciële doelen gebruikt 

worden. Gegevens worden alleen met anderen gedeeld na toestemming van de 

betreffende persoon 
 

3. Hoe is / wordt toestemming verkregen van de betrokkenen om de 
gegevens te mogen bewaren en gebruiken voor het organiseren van 

activiteiten? 

Ieder jaar zijn er nieuwe deelnemers aan de verschillende evenementen, waartoe deze 
deelnemers zich actief inschrijven via een aanmeldformulier. Aan hen zal worden 

gevraagd om akkoord te gaan dat wij deze gegevens (tijdelijk) bewaren ten behoeve van 
het evenement. Betreffende de leden (lidverenigingen) verzamelen wij slechts algemene 

gegevens die via ieders website terug te vinden zijn. Dus dit betreffen géén 

persoonsgegevens, maar verenigingsgegevens. Aan de oud bestuur- en commissieleden 
zal per mail toestemming worden gevraagd tot het beheer van hun gegevens. Als een 

betrokkene gegevens verwijderd wil hebben kan dit eenvoudig door een mail naar ons 
secretariaat, waarna dit binnen 1 maand zal worden gedaan. 

 
4. Hoe is de privacy gegarandeerd bij de verwerking van de gegevens. 

Er wordt gewerkt middels offline bestanden die in beheer zijn van de betreffende 

bestuursleden voor o.a. besturencongres, besturenlunch, uitzendingen en oud bestuurs- 
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en commissieleden. Deze bestanden kunnen ook online gedeeld worden met andere 
bestuursleden middels Google Drive, dat ook voldoet aan de AVG. Deze drive is alleen 

toegankelijk voor bestuursleden van de NSRF. Voor de NSRF slotwedstrijden wordt 
gebruikt gemaakt van het inschrijfsysteem van de KNRB dat de privacy waarborgt op 

eigen wijze. 
  

5. Welke andere archieven zijn er en hoe wordt hier mee omgegaan? 

Het digitale archief bevindt zich op Google Drive en is alleen toegankelijk door het 
huidige bestuur van de NSRF. Een schaduwarchief wordt bijgehouden op een externe 

harde schijf en is alleen toegankelijk voor het beherende bestuurslid.  
 

Uiterste bewaartermijn: Door de aard van de vereniging en het garanderen van het 

archiveren van de geschiedenis van de vereniging is er geen uiterste bewaartermijn voor 
het beheer van de gegevens van oud bestuur- en commissieleden. Alleen als een 

betrokkene aangeeft dat bepaalde gegevens niet bewaard mogen worden zullen deze 
gegevens uit het archief worden verwijderd. Voor de gegevens betreffende 

besturencongres, besturenlunch en uitzendingen zal een bewaartermijn van twee jaar 
worden ingesteld. Na deze periode zullen de gegevens worden verwijderd. In sommige 

gevallen zullen stukken uit het archief gedurende een nader te bepalen periode niet 

ingezien mogen worden door derden of gebruikt voor activiteiten. Dit zal duidelijk worden 
aangegeven in de overzichten van ons archief. 

 
Informatiebeveiliging persoonsgegevens: Voor het verrichten van bestuurstaken en 

organiseren van activiteiten is het delen van gegevens noodzakelijk. Van belang is dat 

iedereen hier zorgvuldig mee omgaat. Hiertoe spreken we af dat we als bestuurder ieder 
jaar onze wachtwoorden voor betrokken systemen (website toegang, google drive) 

vervangen. Gegevens mogen indien nodig voor ons werk op privé computers staan maar 
hierop moet antivirussoftware staan die regelmatig geüpdate wordt, er moeten goede 

toegangscodes ingesteld zijn en bij voorkeur maken we gebruik van beveiligde 
webomgevingen (o.a. Google drive, KNRB inschrijfsysteem) Zodra iemand zijn 

verenigingstaken beëindigt zal toegang tot de gegevens niet meer mogelijk zijn. 

 
 


