Privacy Verklaring
RKVV Hegelsom verwerkt Uw/jouw persoonsgegevens omdat je lid bent geworden van onze vereniging.
Wij gebruiken die gegevens:
• Voor het aanmelden van jouw lidmaatschap bij de KNVB
• Om de (contributie) betalingen te regelen
• Voor het informeren over, of uit te nodigen voor, verenigingsactiviteiten
Middels deze Privacy Verklaring informeren we U over welke gegevens we van U willen ontvangen
om onze werkzaamheden goed te kunnen verrichten, met wie we welke gegevens delen, en
vragen U aanvullend om instemming met het delen van andere, aanvullende informatie.

1.

Benodigde persoonsgegevens

Wij vragen U standaard om de volgende persoonsgegevens:
• Roep- en achternaam,
• Geslacht,
• Geboortedatum
• Adresgegevens, zoals straat, huisnummer, postcode, en woonplaats
• Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
• E-mailadres
• (Bank)rekeningnummer
• Nummer van het paspoort, rijbewijs, of ID bewijs. (niet BSN nummer)
Al deze gegevens worden ingevoerd in de centrale database van de KNVB.
Deze gegevens zijn door U aan de vereniging versterkt middels een digitaal aanmeldformulier, of
een formulier op papier, uiteraard op vrijwillige basis. Wij zijn verplicht om een nummer van paspoort,
rijbewijs, of ID te vragen omdat we zeker moeten zijn dat een persoon in Nederland woonachtig is,
en lid mag zijn van onze vereniging. DE KNVB deelt al deze gegevens niet met derden.
Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens. Mocht het
toch nodig zijn om dit soort gegevens wel te bewaren, dan wordt hier een apart protocol voor
ontwikkeld. De leden of de ouders die dit betreft, zullen dit dan krijgen, en het zal worden gepubliceerd
op de website van vv Hegelsom.
Bewaren persoonsgegevens
Wij bewaren gegevens nog max. 2 jaar nadat je je hebt afgemeld. Voor financiële gegevens 7 jaar.

2.

Delen persoonsgegevens

Wij geven jouw gegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Om ons werk als
vereniging goed uit te kunnen voeren dienen we soms gegevens uit te wisselen. Hieronder een
overzicht van de persoonsgegevens die we, intern, en met de KNVB, uitwisselen.
KNVB:

Om lid te zijn van onze vereniging dient men te zijn aangemeld bij de KNVB. De
KNVB gebruikt de persoonsgegevens alleen voor intern gebruik en deelt deze niet
men derden.
vv Hegelsom: * Bankrekeningnummer wordt alleen uitgewisseld met de penningmeester en die
persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van inning van de contributie. De
penningmeester gebruikt deze informatie ook voor de inning van boetes. Middels een
geheimhoudingsverklaring verklaren zij dat zij geen gegevens uitwisselen met derden.
* Roep- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummers
en mailadres worden uitgewisseld met begeleiders en TC’s. Middels een geheimhoudingsverklaring verklaren zijn dat zij geen gegevens uitwisselen met derden.
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3.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of een klacht indienen

Je hebt het recht om ons te vragen welke gegevens we van je verwerken, als ze fout zijn, ze aan te
laten passen, of als je niet meer wil dat we ze gebruiken ze te verwijderen. Als je hiervan gebruik wil
maken stuur dan een mailtje naar administratie@vvhegelsom.nl dan maken we samen een
afspraak om dit te bekijken.
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan direct contact met
ons op. Komen wij er samen niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

4.

Overige zaken

Naast de bovengenoemde persoonsgegevens, kunnen wij als vereniging ook nog te maken krijgen met
andere zaken die van belang zijn voor personen. Onderstaand een opsomming hiervan.

Foto’s
Het kan voorkomen dat je op één van onze foto's op de website staat. Mocht je hier bezwaar
tegen hebben dan kun je vragen je onherkenbaar te maken of je te verwijderen door een email te
sturen naar: secretaris@vvhegelsom.nl
Beveiliging
RKVV Hegelsom vindt de bescherming van jouw gegevens belangrijk en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen. Als je
denkt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@vvhegelsom.nl
Contactgegevens
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via secretaris@vvhegelsom.nl
Afsluitende vragenlijst: (omcirkel het juiste antwoord)

Onderwerp

Antwoord
omcirkelen

Hebt u bezwaren tegen het plaatsen van foto’s van de teams met naam. (Mn de
teamfoto’s maar ook foto’s tijdens een activiteit) op de website?
Hebt u bezwaren tegen het plaatsen van foto’s in een regionaal blaadje
Hebt u bezwaren tegen het plaatsen van teamindelingen op de website van VV
Hegelsom?
Mogen wij uw telefoonnummer gebruiken voor het aanmaken van een groepsapp
voor de teams
Mogen van beide ouders de leden onder de 16 jaar in een team app?
Hebt u bezwaar tegen het plaatsen van uitslagen van wedstrijden op de website?
Mogen we uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer) na beëindiging van het
lid- maatschap bewaren voor een reünie.
Mogen we uw gegevens (naam, adres en telefoonnummer) na beëindiging lidmaatschap bewaren voor benadering door de vrijwilligers commissie?

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Ondertekende: …………………………………..
Ouders/ Verzorgers ( indien gescheiden ouders beide ouders laten tekenen) van ………….
Datum:
Plaats:
Handtekening

…………..
…………..
…………..

Gaarne deze gegevens ingevuld opsturen naar administratie@vvhegelsom.nl
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