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BELEID BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS KNTS

Privacyverklaring van de KNTS.
De KNTS kent enkel verenigingen als leden. De persoonsgegevens die de KNTS verwerkt zijn
de gegevens van personen die jaarlijks een licentie nodig hebben om te mogen schieten. Het
betreft de gegevens welke gebruikelijk zijn voor een vereniging zoals naam, voorletters,
adres, woonplaats, geboortedatum, datum aanvang rechten en een administratienummer,
in ons geval een licentienummer. Deze gegevens worden niet op de site van de KNTS
gepubliceerd, in de financiële administratie zijn geen persoonsgegevens opgenomen.
Het beleid is als volgt.
1. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan het bestuur van de gecertificeerde
vereniging, welke lid is van de KNTS, waarvan de persoon, de licentiehouder, lid is.
2. Jaarlijks en na elke mutatie in de vereniging wordt er een actueel overzicht van de
door de KNTS geregistreerde persoonsgegevens beschikbaar gesteld aan het bestuur
van de betreffende vereniging.
3. Bij een audit voor een certificering beschikt de auditor over het bovengenoemde
overzicht. Na de audit is de auditor verplicht die gegevens direct na het uitvoeren van
de audit te vernietigen.
4. Op verzoek van een van de leden van de KNTS wordt, voor het houden van regionale
schietwedstrijden, een lijst beschikbaar gesteld met slechts de vermelding van de
licentienummers, namen en voorletters. Zo wordt het voor de organiserende
vereniging mogelijk te controleren wie er schiet en of de schutter bevoegd is te
schieten zoals vermeld in de Wet Wapens en Munitie. De gegevens worden verstrekt
na ontvangst van een door de organiserende vereniging ingediend schriftelijk
verzoek. In dit verzoek dient vermeld te worden welke verenigingen deelnemen aan
de wedstrijd.
5. Publicatie van portretfoto’s. De KNTS is zeer terughoudend met het plaatsen van
portretfoto’s. Bij het eventueel publiceren van een portretfoto zal vooraf
toestemming aan de betrokkene gevraagd worden.
6. Er vindt geen uitwisseling van persoonsgegevens plaats met andere organisaties. Er
zijn geen koppelingen met andere interne of externe persoonsgegevens bestanden.
7. Op last van de overheid vindt een registratie plaats van die personen waarbij
wapenverloven niet worden verleend of verlengd of de verloven worden ingenomen.
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Deze zogenaamde zwarte lijst bevat de persoonsgegevens licentienummer, volledige
naam, geboortedatum en datum van de lastgeving. Deze lijst wordt niet gedeeld met
andere organisaties. De registratie wordt voor 8 jaren vastgelegd. Zie CWM deel B
artikel 1. Geen vrees voor misbruik.
8. Inzage van de geregistreerde persoonsgegevens is enkel mogelijk door de voorzitter
van de KNTS en de directeur van het bondsbureau KNTS. Het systeem is door ESET
Smart Security goed beveiligd tegen digitale aanvallen van buitenaf. Op de website
staan geen persoonsgegevens met uitzondering van de namen, functies en
telefoonnummers van het bestuur.
9. Verwijderen van de persoonsgegevens. Alle gegevens worden uiterlijk twee jaren na
31 december van elk jaar verwijderd. De financiële gegevens worden door de
penningmeester volgens de wettelijke bewaarplicht bewaard. De financiële gegevens
bevatten geen persoonsgegevens. Ten behoeve van statistische gegevens wordt de
totale KNTS administratie van eind december van elk jaar gearchiveerd op een
externe harde schijf.

Aldus vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering van de KNTS gehouden op
25 maart 2019 te Oirschot en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de KNTS.

Ing. H.J.G.M. van Eggelen,
voorzitter.

J.W.G.J. Evers,
secretaris.
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