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Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor KLM Flying Divers (KFD) van groot belang. 

Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de 

wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 

2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidend.  

De KFD doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te 

maken van onze website www.flyingdivers.nl (hierna aangeduid als ‘de website’) raden wij je aan dit 

privacy statement te lezen.  

 

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens  

Volgens de wetgeving mag de KFD alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een wettelijke 

verplichting geldt, toestemming is gegeven, of dit noodzakelijk is in verband met de gerechtvaardigde 

belangen van de KFD. De KFD let erop dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is.  

 

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens 

De KFD verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:  

 Het opstarten en afsluiten van en tijdens de uitvoering van het lidmaatschap bij de NOB en KFD;  

 Om contact met je te kunnen opnemen;  

 Om je informatie toe te kunnen sturen per post of e-mail;  

 Voor het organiseren van opleidingen, bijscholingen, workshops, thema avonden en andere 

activiteiten;  

 Voor het uitvoeren van de administratie;  

 Voor het doen van aanbiedingen i.v.m. collectief ledenvoordeel; 

 Het verbeteren van ons aanbod van producten en diensten en de afstemming daarvan op jouw 

voorkeuren;  

 Het afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen;  

 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;  

 Het bijhouden en onderhouden van een brevettenadministratie;  

 Het verkrijgen van een NOB licentie;  

 Voor het uitvoeren van overige voor een sportbond gebruikelijke activiteiten. 

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?  

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of je bij ons aanmeldt, een dienst 

afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij jouw persoonsgegevens. De KFD 

verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden. De KFD verwerkt alleen de 

daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. Het uitgangspunt is dat de KFD alleen de persoonsgegevens 

verzamelt die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je 

volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, geslacht, telefoonnummer, emailadres en 

contactpersoon in geval van nood en duik gerelateerde medische afwijkingen voor noodsituaties met de 

KFD. Wij houden bij welke duik brevetten je bij de KFD hebt gehaald. 
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Website: cookies en links  

De KFD gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je 

privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor 

de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar 

behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 

website optimaliseren en zo de website speciaal op jou instellen en bijvoorbeeld het inloggen 

vergemakkelijken. De analytische cookies worden gebruikt voor Google Analytics, zodat wij de website 

kunnen blijven verbeteren. Je kunt in de browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit 

vergaande gevolgen heeft voor jouw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat 

bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.  

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn 

geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw 

gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website 

die je bezoekt. 

 

Facebook en Flickr 

De KFD plaatst foto’s die gemaakt zijn tijdens evenementen en onderwaterfoto’s op Facebook en Flickr. 

De foto’s zijn niet voorzien persoons herkenningen echter zijn de robots van deze sites daartoe wel in 

staat. De KFD draagt geen verantwoordelijkheid voor deze technologie nog de resultaten en gevolgen 

daarvan. De gebruikers van deze sites dienen desgewenst zelf deze mogelijkheden uit te schakelen 

binnen de gebruikersinstellingen van deze sites. 

De KFD kan op aangeven foto’s verwijderen van deze websites binnen het KFD domein. Echter kunnen 

wij niet garant staan voor het niet verder verspreiden van foto’s die eerder gekopieerd zijn. Op 

geplaatste content is geen copyright van toepassing. 

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?  

De KFD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de 

doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving 

vereist. Dat betekent dat wij jouw gegevens bewaren gedurende jouw lidmaatschap bij de KFD. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

De KFD neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 

te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact met ons op via secretariaat@flyingdivers.nl. Als wij constateren dat daartoe 

onbevoegde derden toegang hebben gekregen tot de persoonsgegevens die wij verwerken of dat deze 

op andere wijze zijn gelinkt, stellen wij onze leden daarvan zo spoedig mogelijk en volledig mogelijk van 

op de hoogte.  

 

mailto:secretariaat@flyingdivers.nl
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Uitwisseling van persoonsgegevens  

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken of verkopen. Indien wij gegevens aan 

derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst 

met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de KFD 

De KFD kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen diverse bestuur groepen van de KFD.  

Het KFD bestuur ziet erop toe dat binnen bestuur groepen de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) op persoonsgegevens worden toegepast. De KFD kan niet aansprakelijk 

worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende 

wettelijke verplichtingen.  

 

Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de KFD 

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij 

persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de KPVN en de NOB. Voor zover er 

geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van 

gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en de KFD of wanneer 

de KFD hierbij een gerechtvaardigd belang heeft.  

 

Geen commercieel gebruik  

De KFD zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel 

ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met 

jouw voorafgaande toestemming. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien, te wijzigen of de verwerking te 

beperken of jouw gegevens te verwijderen. Je kunt dit zelf doen met behulp van inlog op de website van 

de flyingdivers.nl. 

Als jij wilt dat wij de verwerking van jouw gegevens staken, betekent dat wel dat je daarmee je 

lidmaatschap beëindigt. Zonder de beschikking te hebben over jouw persoonsgegevens is het niet 

mogelijk om je als lid te registreren.  

Indien je (ook) uit de brevettenadministratie wilt worden verwijderd dan kan dat. Het is dan niet meer 

mogelijk om bij de NOB opgave of bewijs op te vragen van jouw brevethistorie. Als je uit de 

brevettenadministratie verwijderd wilt worden dien je een mail te sturen aan 

info@onderwatersport.org.  

 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je bezwaar hebt 

tegen de wijze waarop de KFD jouw persoonsgegevens verwerkt.  

mailto:info@onderwatersport.org
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Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, 

stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@flyingdivers.nl. De KFD zal zo snel mogelijk, 

maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

 

Vragen?  

Heb je overige vragen? Dan kan je ons bereiken op de clubavonden en via een email aan 

secretariaat@flyingdivers.nl. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het 

privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor updates. 

mailto:secretariaat@flyingdivers.nl
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