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Inleiding 
Als voetbalclub vergaren wij bewust of onbewust veel gegevens van onze leden. Denk alleen 

al aan de gegevens die u ons verstrekt bij het inschrijven. Dit is nodig omdat we contact met 

jullie willen leggen en jullie moeten inschrijven bij de Nederlandse voetbalbond (de KNVB). 

Desalniettemin betekent dit dat wij over gegevens beschikken die beschermd moeten 

worden. Hierin willen wij, als Bestuur van V.V. De Kieviten, een proactief beleid in voeren.  

 

Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om 

met persoonsgegevens. V.V. De Kieviten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- 

en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met 

zich mee dat wij in ieder geval: 

➢ Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit 

privacybeleid; 

➢ Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

➢ Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 

➢ Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

➢ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (bijvoorbeeld het verstrekken 

van gegevens aan de KNVB); 

➢ Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 

wijzen en deze respecteren. 

 

In dit document vindt u ons privacybeleid. Ten eerste kunt u zien welke gegevens wij 

verzamelen, met welk doel en wie deze gegevens in kunnen zien. Daarnaast kunt u in dit 

document uw rechten vinden ten aanzien van de inzage, wijziging en verstrekking van deze 

gegevens. 

 

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover 

of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@de-kieviten.nl. 

Gegevensverzameling 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we 

persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en met wie deze 

persoonsgegevens eventueel worden gedeeld. 
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Doel  Welke 
persoonsgegevens 

Bewaartermijn  Ontvangers  

Onderzoeken of u lid 
kan worden  
 
en  
 
het uitvoeren van de 
lidmaatschapsovereen
komst. 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Geslacht 

• Adresgegevens 

• Geboortedatum  

• Telefoonnummer 

• E-mail adres  

Indien u lid wordt 
gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst. 
Indien u geen lid 
wordt worden uw 
gegevens zo snel als 
mogelijk verwijderd 
binnen 6 maanden  

• Bestuur 

• De teamleider of 
coach van het 
team waar u 
onderdeel van 
bent 

• Eventuele derde 
partijen (zie kopje 
‘Verstrekking van 
persoonsgegeven
s aan derden’) 

Administratie 
(financieel) 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

• Bankgegevens 

• Betaalgegevens 

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst en tot 
2 jaar daarna, daarna 
alleen in de 
financiële 
administratie voor 7 
jaar. 

• Bestuur 

• Boekhouder 

• Belastingdienst 

• Eventuele derde 
partijen (zie kopje 
‘Verstrekking van 
persoonsgegeven
s aan derden’) 

Versturen (digitale) 
berichten, waaronder 
nieuwsbrief 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adresgegevens 

• E-mailadres 
 

Zolang als u lid bent. • Bestuur 

• Eventuele derde 
partijen (zie kopje 
‘Verstrekking van 
persoonsgegeven
s aan derden’) 

Ter benadering na 
beëindiging 
lidmaatschap. 
Bijvoorbeeld voor een 
reünie of bijzondere 
gebeurtenis.  

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 
 

Zolang als de 
toestemming niet is 
ingetrokken. 

• Bestuur  

 

Geautoriseerde Personen 
Alleen mensen die door het Bestuur daartoe zijn geautoriseerd hebben inzicht in (een deel) 

van de persoonsgegevens. Deze mensen dienen hiertoe een geheimhoudingsverklaring te 

tekenen.  

Website 
De website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacybeleid is alleen van toepassing 

op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. 
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De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 

privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder uw toestemming verstrekt V.V. De Kieviten uw persoonsgegevens alleen aan derden 

als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, 

tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze 

derden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de 

EU. In de tabel hierboven treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens 

aan derden worden verstrekt. 

Voorbeelden waarbij wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zijn: 

• Het inschrijven bij de KNVB om speelgerechtigd te zijn; 

• Het verzorgen van de (financiële) administratie om contributie te innen; 

• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen om de leden te informeren. 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 

jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of 

wettelijke vertegenwoordiger. Dientengevolge, wanneer u zich als minderjarige wenst te 

registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 

bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

• Alle personen die namens V.V. De Kieviten van uw gegevens kennis kunnen nemen, 

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar 

aanleiding toe is; 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de 

Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet 

gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen 

of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat 

uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle 

andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 
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Wijziging van het privacy beleid 
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op 

de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacybeleid worden opgenomen. de 

Vereniging raadt u dan ook aan het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke 

wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. 

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 


