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1 Privacy beleid
1.1 Jouw privacy
Vianen Vooruit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Vianen Vooruit 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 Privacy policy;
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;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Als Vianen Vooruit zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

1.2 Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Vianen Vooruit uw persoonsgegevens verzamelt en
verwerkt. In het kader van de activiteiten die Vianen Vooruit, verzamelen en verwerken we de
persoonsgegevens van de volgende relaties:




Wanneer de relatie lid van Vianen Vooruit is/wordt:
o
Voor het verwerken van de contributie.
o
Voor het informeren over teamindelingen, competitie-indelingen en wijzigingen.
o
Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
o
Voor het (internationaal) overschrijven van/naar een andere voetbalclub.
Wanneer de relatie vrijwilliger van is/wordt:
o
Voor het eventueel uitbetalen Vianen Vooruit van vrijwilligersvergoeding of onkosten.
o
Voor het informeren over werkroosters.
o
Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
o
Voor het aanvragen van een VOG (zie website voor toelichting).
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Wanneer de relatie werknemer van Vianen Vooruit is/wordt:
o
Voor het eventueel uitbetalen van loon of onkosten.
o
Voor het informeren over werkroosters.
o
Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
Wanneer de relatie sponsor van Vianen Vooruit is/wordt:
o
Voor het verwerken van sponsorbedragen.
o
Voor het verlengen of uitbreiden van sponsorovereenkomsten.
o
Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
o
Voor het vervaardigen van sponsormateriaal. Dit is de enige uitzondering waar de
gegevens van de relatie met onze sponsormateriaalleverancier uitgewisseld wordt, na
het tekenen van de sponsorovereenkomst.
o
LET OP: sponsors als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te
herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en
voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacy
beleid.
Wanneer de leverancier van Vianen Vooruit is/wordt:
o
Voor het eventueel uitbetalen van afgenomen diensten door Vianen Vooruit.
o
Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
o
LET OP: leveranciers als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens
te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en
voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacy
beleid.
Wanneer de relatie mogelijk lid wordt van Vianen Vooruit:
o
Voor het onderhouden van het contact tot het moment dat je lid wordt of ervan afziet.
Wanneer de relatie meedoet aan een toernooi georganiseerd door Vianen Vooruit:
o
Voor het verwerken van de contributie.
o
Voor het informeren over teamindelingen, poule-indelingen en wijzigingen.
o
Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
Wanneer de relatie contact opneemt met Vianen Vooruit via e-mail, Facebook, Twitter of
andere social media:
o
Voor het onderhouden van het contact.

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door de vrijwilligers en werknemers die
dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie. Bijvoorbeeld: de penningmeester mag
gebruikmaken van het rekeningnummer om contributie te heffen. De trainer van een team mag hier
geen gebruik van maken, en heeft dan ook geen toegang tot dit gegeven.
Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal 2 jaar
bewaard na het beëindigen van de relatie. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is Vianen
Vooruit wettelijk verplicht deze 7 jaar te bewaren.
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1.3 Persoonsgegevens die wij vastleggen
Persoonsgegevens
KNVB relatienummer
Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres (ouder/voogd)
2e E-mailadres (ouder/voogd)
Geslacht
Geboortedatum
Mobiele telefoonnummer (ouder/voogd)
2e Mobiele telefoonnummer (ouder/voogd)
Vaste telefoonnummer
Mobiele telefoonnummer indien het om een
minderjarige voetballer gaat, maar wel 12 jaar
of ouder
E-mailadres indien het om een minderjarige
voetballer gaat, maar wel 12 jaar of ouder
Rekeningnummer
BSN-nummer
KvK-Nummer
Bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land (gevestigd)
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Legitimatienummer
Pasfoto, speler 12 jaar of ouder

Lid/Speler

Proef training

V
V
V
V
V
V
O
V
V
V
O
O

Ondersteunend
lid
V
V
V
V
V
V
V
O

Vrijwilliger

Werknemer

Sponsor

Leverancier

V
V
V
V
V
V
V
O

Vrijwilliger in
zin van KNVB
V
V
V
V
V
V
V
V
V
O

V
V
V
V
V
V
V
O

O
V
V
V
V
V
V
V
V
O

O
V
V
V
V
O
V

O
V
V
V
V
O
V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

V
V
V
V
V
O
O
O
V

V
V
V
V
V
-

-

O
V
V
V
V
O
O
-

O
V
V
V
V
-

V
V
V
V
V
V
V
O

V
V
V
V
V
V
V
-

V
V
V
V
V
V
V
-

V : Verplicht | O : Optioneel | - : Niet van toepassing

1.4 Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-

Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het verzorgen van ons betalingssysteem.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

1.5 E-mail
Vianen Vooruit verstuurt e-mails om evenementen aan te kondigen zoals de kerst- en
nieuwjaarsborrel, het vrijwilligersfeest, et cetera. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen
van e-mail intrekken door te antwoorden op de e-mail.
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1.6 Foto’s en Video’s
Gedurende wedstrijden, toernooien, en andere evenementen kunnen (team)foto’s en/of video’s
worden gemaakt door onze huis-/wedstrijdfotograaf of cameraman. Deze foto’s en/of video’s
kunnen op een van de websites van Vianen Vooruit of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op
een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto
op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar vianenvo@vianenvooruit.nl onder
vermelding van de referentie naar de foto/video.
Vianen Vooruit heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst
zijn op social media. Indien je van mening bent dat Vianen Vooruit hier een rol in speelt of kan spelen
om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met Vianen Vooruit via
vianenvo@vianenvooruit.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. Vianen
Vooruit zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van
bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin
heeft Vianen Vooruit geen verantwoordelijkheid, tenzij door Vianen Vooruit zelf geplaatst.

1.7 Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

1.8 Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

1.9 Bewaartermijn
Vianen Vooruit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

1.10 Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

1.11 Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
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1.12 Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

1.13 Contactgegevens
Vianen Vooruit
Koebaksestraat 35B
5434 LC Vianen
www.vianenvooruit.nl
vianenvo@vianenvooruit.nl
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