
 
 
Handhaven gegevensbescherming KNRB 
 
In het programma Radar is op 23 april jl. het handhaven gegevensbescherming bij sportclubs aan 
de orde geweest. Hierbij kwam een aantal collega-sportbonden negatief in het nieuws met het 
‘doorverkopen’ van persoonsgegevens aan derden. Wij willen u laten weten dat uw privacy van 
het grootste belang is voor de KNRB.  
 
Als we uw gegevens verwerken doen we dat in overeenstemming met de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen. Lees 
hiervoor ook de privacystatement van de KNRB. 
De KNRB heeft op verzoek van NOC*NSF invulling gegeven aan twee workshops die hierover gaan en 
ons plan van aanpak met collega-sportbonden gedeeld omdat wij voor wat betreft de AVG alle 
noodzakelijke maatregelen en aanpassingen hebben gedaan. 
 
Stappenplan verenigingen 
Tijdens het Aegon nationaal roeicongres in januari is er een workshop gegeven aan de 
roeiverenigingen. Op dit moment helpen we het merendeel van de roeiverenigingen door het 
kosteloos beschikbaar stellen van een inlogcode om hiermee op een overzichtelijke en 
gebruiksvriendelijke manier het stappenplan voor verenigingen te doorlopen. De KNRB is blij te zien 
dat de verenigingen serieus met dit onderwerp aan de slag zijn gegaan. Het is als vereniging nog 
mogelijk om een inlogcode aan te vragen. Stuur hiervoor een mail naar info@knrb.nl. Gelieve in de 
mail de vereniging, contactpersoon en emailadres vermelden. Let op: de KNRB verstrekt maar één 
inlog per vereniging! 
 
Verder gebruiken we met regelmaat de ledenpost om u over de AVG te infomeren. Onlangs hebben 
we naar aanleiding van vragen tijdens de AV van 24 maart een publicatie opgenomen in de ledenpost 
van maart 2018. Overigens is dit ook een mooi artikel voor sportverenigingen welke de moeite waard 
is om te lezen. 
 
Heeft u vragen over de AVG die betrekking hebben op uw persoonsgegevens bij de KNRB of vragen 
over het toepassen van de ‘noodzakelijke maatregelen bij uw vereniging, stuur hiervoor een mail 
naar privacy@knrb.nl. 

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/23-04-2018/
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2018/03/2018.03.21-Privacy-statement-KNRB.pdf
mailto:info@knrb.nl
https://knrb.nl/voor-verenigingen/knrb-publicaties/ledenpost/maart-2018/
https://knrb.nl/voor-verenigingen/knrb-publicaties/ledenpost/maart-2018/
https://sport.nl/voorclubs/nieuws/2018/04/de-privacywet-clubs-moeten-allemaal-een-aantal-zaken-regelen
mailto:privacy@knrb.nl
https://knrb.nl/

