Privacy Statement Stichting Atletiekerfgoed
(versie 28 feb 2019)

De Stichting Atletiekerfgoed bekommert zich om de geschiedenis van de Nederlandse atletiek. De
stichting is gevestigd op de locatie van het bondsbureau van de Atletiekunie op Papendal in Arnhem.
Zij beheert daar een bibliotheek, archief, beeldmateriaal en memorabilia over de Nederlandse atletiek.
Voor de geschiedenis van de atletiek in Nederland is het belangrijk dat informatie over die
geschiedenis en objecten die in die geschiedenis een rol hebben gespeeld, niet verloren gaan.
Verzamelen, ontsluiten en beheren zijn de drie kernwoorden voor de activiteiten die de stichting
uitvoert.
Onze stichting kent geen leden, geen donateurs of vaste gebruikers van onze diensten. En hoewel de
stichting een sterke oriëntatie op het verleden heeft wordt ook binnen onze stichting gewerkt met
persoonsgegevens, en de stichting hecht groot belang aan zorgvuldig beheer daarvan in lijn met de
AVG.
In dit Privacy Statement wordt kort uiteen gezet aan de hand van welke uitgangspunten de Stichting
Atletiekerfgoed gegevens verzamelt, bewerkt en beheert. Vrijwel alle gegevens die door de stichting
worden verkregen of beheerd, zijn afkomstig van bronnen die door derden zijn samengesteld of
uitgegeven, zoals jaarboeken, tijdschriften, wedstrijduitslagen, krantenknipsels en clubbladen. In
enkele gevallen is informatie afkomstig uit nalatenschappen, en in die gevallen wordt het historisch
materiaal bewaard en persoonsgegeven verwijderd.
Uitgangspunten van ons privacybeleid
 De Stichting Atletiekerfgoed heeft geen leden, geen donateurs of andere groepen van relaties.
Om die reden bezit de stichting geen CRM-systeem;
 Wij verzamelen, bewerken en bewaren alleen die persoonsgegevens die voor de
geschiedschrijving van de atletiek in Nederland van belang zijn, en die vooral dienen ter duiding
van de atleet in kwestie (naam, leeftijd, afkomstig van welke vereniging), ter duiding van de
prestatie (datum, locatie en uitslag van de wedstrijd), of om de prestatie in een context te plaatsen
(records, ranglijsten en statistieken);
 van de voor de geschiedschrijving van de atletiek in Nederland van belang zijnde bestuurders en
functionarissen worden alleen die persoonsgegevens bewaard die van belang zijn om de verrichte
activiteiten en genomen besluiten in een juiste context te kunnen plaatsen;
 zowel van voormalige als van huidige atleten worden geen contactgegevens als telefoon, email en
adresgegevens bewaard;
 Onze bibliotheek bevat tal van publicaties over de atletieksport zoals jaarboeken, tijdschriften en
uitslagenboeken. In geen van deze publicaties worden persoonsgegevens genoemd anders dan
met het oog op de beoefening van de wedstrijdsport;
 Het foto- en filmarchief van de Stichting Atletiekerfgoed bevat uitsluitend beeldmateriaal dat kan
bijdragen aan de geschiedschrijving van de atletiekbeoefening in Nederland;
 De website van onze stichting Atletiekerfgoed dient als communicatiemiddel naar
geïnteresseerden in de atletieksport. Onze website maakt geen gebruik maakt van cookies,
gegevens van bezoekers worden niet opgeslagen, en wij maken geen gebruik van Google
Analytics of gelijksoortige programmatuur;
 Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en zij zijn goed geïnformeerd over de wijze
waarop met persoonsgegevens om moet worden gegaan. Zij kennen en onderschrijven ons
privacybeleid;








Wij verkopen of verstrekken geen persoonsgegevens aan derden;
Informatie over atletiek en atleten die gedeeld wordt met derden bevat nooit actuele
persoonsgegevens en heeft alleen betrekking op de geschiedschrijving van de sport, vooral op het
gebied van geleverde wedstrijdprestaties;
Iedereen van wie wij persoonsgegevens beheren of bewerken heeft recht op inzage in die
gegevens. Daartoe is het mogelijk om op afspraak onze bibliotheek te bezoeken. Voor het
aanleveren van specifieke historische persoonsgegevens zoals wedstrijduitslagen kunnen
administratiekosten in rekening worden gebracht. Voor vragen hierover kun je contact opnemen
met de secretaris van de stichting;
Contactgegevens van geïnteresseerden worden bewaard voor zo lang als nodig om te kunnen
voldoen aan aanvragen en verzoeken. Na afwikkeling hiervan worden persoonsgegevens uiterlijk
binnen een half jaar verwijderd, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals
de fiscale bewaarplicht voor donaties en betaalgegevens).

Voor vragen of opmerkingen over ons privacy statement kun je contact opnemen met de secretaris
van onze stichting, via secretaris@atletiekerfgoed.nl

Stichting Atletiekerfgoed
De stichting is gevestigd op het adres van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie op Papendal.
Hier bevinden zich ook de bibliotheek en het archief van onze stichting.
Papendallaan 7
6816 VD Arnhem
Tel: 026 483 48 00

