
PRIVACY STATEMENT SnowPros.NL     
 
Privacybeleid  
SnowPros.NL verwerkt persoonsgegevens. Dit is voor onze dienstverlening noodzakelijk. 
Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met hun privacy omgaan. Wij 
informeren u hier graag over.  
 
Hoe komen wij aan gegevens?  
De gegevens die wij verzamelen en verwerken worden door onze leden vrijwillig aan ons verstrekt. 
Dit kan telefonisch, via e-mail of via de website. Dit betreft gegevens van het lid zelf.  
 
Om onze website(s) voortdurend te verbeteren of effectiever te maken, kunnen wij gebruik maken 
van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt 
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Uw IP-
adres wordt nadrukkelijk niet verstrekt.   
 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?  
Wij verwerken persoonsgegevens om aan u als lid onze verenigingsproducten en diensten te 
kunnen verlenen, maar ook om u op de hoogte te houden van de verenigingsactiviteiten, de 
facturering en betaling van de contributie, de verificatie van gegevens ten behoeve van gelieerde 
buitenlandse organisaties en ten behoeve van de  (zoals de vakbekwaamheid, opleiding, 
bijscholingen e.d.). U kunt daarbij onder meer denken aan de organisaties van ISIA, Interski en 
IVSS/IVSI  
 
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om deelname aan onze eigen evenementen te 
kunnen administreren. Wij verwerken alleen persoonsgegevens waarvoor een rechtmatige 
grondslag bestaat. De gegevens worden ofwel met toestemming van het lid zelf verwerkt, ofwel 
worden zij verwerkt ter uitvoering van een overeenkomst waarbij het lid partij of opdrachtgever is. 
Het kan ook zijn dat het noodzakelijk is dat wij persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting die op ons als organisatie, als verantwoordelijke, rust. 
 
Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging 
van de belangen van onze leden in hun hoedanigheid van sneeuwsportleraar. Dit is het geval 
wanneer wij bijvoorbeeld de verplichtingen uit onze ten behoeve van de leden gesloten 
verzekeringsovereenkomst(en) dienen na te komen en de verzekeraar een opgave verzoekt van 
aantallen leraren of in buitenland werkzame leraren. Wij streven ernaar om zo min mogelijk 
persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat wij alleen persoonsgegevens verwerken die 
relevant zijn. Ook mag de inbreuk op de belangen van de betrokkenen niet onevenredig zijn in 
verhouding tot het te bereiken doel.  
 
Wat doen wij met persoonsgegevens?  
Wij slaan de verzamelde (lid-) gegevens op in een beveiligd relatiebeheersysteem als onderdeel 
van onze website. Met leveranciers (zoals de website-host) hebben wij verwerkersovereenkomsten 
gesloten. De gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier 
openbaar gemaakt, tenzij met uw toestemming. Als u lid bent en u hebt uw profielgegevens voor 
andere leden zichtbaar gemaakt, dan heeft u zelf toestemming gegeven voor het tonen van uw 
gegevens aan andere (ingelogde) verenigingsleden. 
 
Enkel voor het behartigen van uw belangen en voor bulkcorrespondentie worden (NAW) gegevens 
doorgezonden aan derden (zoals een postverzender). Indien u lid bent, of u hebt hiervoor specifiek 
toestemming heeft gegeven, worden uw contactgegevens tevens gebruikt voor het sturen van 
nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden. Na 
beëindiging van uw lidmaatschap archiveren wij uw gegevens. Deze worden nog 7 jaar lang 
bewaard. Deze termijnen zijn gekozen met het oog op algemene en/of bijzondere 
verjaringstermijnen die bij rechtsvorderingen kunnen spelen. 
 



Wat zijn uw rechten als betrokkene?  
Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u hebben, heeft u de volgende rechten:  
- U heeft het recht om in te zien welke gegevens wij van u verwerken en welke organisaties 

(bijvoorbeeld onze IT-leverancier) hier eventueel toegang toe hebben (inzage);  
-  U heeft het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze gegevens 

(rectificatie);  
-  U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn 

(vergetelheid);  
-  U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking);  
-  U heeft het recht om uw gegevens te laten overdragen aan bijvoorbeeld een andere 

advocaat (dataportabiliteit);  
-  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (bezwaar);  
-  U heeft het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te worden 

onderworpen (profiling);  
-  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Het kan zijn dat wij dwingende, gerechtvaardigde 
redenen hebben waardoor het verwerkingsbelang groter is dan één van de bovengenoemde 
belangen van u als betrokkene. Wij zullen u hier in zo’n geval over informeren.  

 
Op welke wijze kunt u uw rechten uitoefenen? 
Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hierboven genoemd worden, kunt u daarvoor 
een verzoek indienen bij SnowPros.NL. Dit kunt u per brief maar ook elektronisch (via e-mail) 
doen. Wij vertellen u dan binnen een maand wat wij met uw verzoek hebben gedaan. Als uw 
verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als 
SnowPros.NL de termijn wil verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw 
verzoek weten. 
 
Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. 
 
Wijzigen van dit privacystatement 
SnowPros.NL kan dit privacystatement aanpassen. De datum van de laatste wijziging staat 
onderaan dit document. 
 
Contact  
Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? Dan kunt u contact 
opnemen met de SnowPros.NL via telefoonnummer 0348-220310 maar u kunt ons ook e-mailen: 

secretaris@snowpros.nl  
 
Brieven kunt u adresseren aan: 
SnowPros.NL 
t.a.v. de heer Ph.A. de Koningh 
Ornsteinsingel 129 
3571 HS Utrecht 
 
 
 
Utrecht, 4 juli 2018 
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