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Dit is de privacyverklaring van RSV Antibarbari gevestigd te Kralingse Zoom VI, 
3063NC Rotterdam, KVK 40346739. 
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met onze vereniging. Wij vinden het van belang 
dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit 
statement voor jou uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je 
hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per 
e-mail aan secretaris@antibarbari.nl. 
 

1. Gebruik van persoonsgegevens 

1.1 Wij vragen persoonsgegevens van je indien je lid wordt van Antibarbari door middel van 
inschrijving via: 

a) een inschrijfformulier 
b) een Google Form formulier 

 
1.2 Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens 

a) naam + achternaam; 
b) adres + postcode; 
c) e-mailadres; 
d) e-mailadres van een ouder; 
e) telefoonnummer; 
f) studentnummer; 
g) geboortedatum; 
h) studie + studiefase; 
i) Lidmaatschap bij een Erasmus Sport aangesloten instelling 
j) Informatie m.b.t. je voetbalverleden; 
k) Positie; 
l) Laatst gevoetbalde niveau 
m) Relatienummer KNVB 
n) Pasfoto 

 
1.3 Wij vragen gegevens enkel als daar een reden toe is. Uw gegevens worden voornamelijk 
verwerkt voor de ledenadministratie. Op de volgende manieren worden (mogelijk) gegevens 
gebruikt: 

a) naam: om je te kunnen identificeren als lid en na te gaan of je bent ingeschreven aan de 
universiteit/faculteit (als statutaire voorwaarde om lid te kunnen worden van 
Antibarbari) 

b) adres: voor uitnodigingen per post en formele correspondentie  
c) e-mailadres: om nieuwsbrieven te verzenden en: 
d) om mailings te verzenden en: 
e) om formele uitnodigingen te verzenden 
f) telefoonnummer: om je te bellen indien nodig en voor het maken van een team-

WhatsApp groep 
g) geboortedatum: om te inventariseren of alcoholgebruik is toegestaan tijdens 

evenementen (h) bankrekeningnummer: om de jaarlijkse contributie te incasseren 



	

h) studiejaar + fase: Voor het aanvragen van subsidies bij Erasmus Sport. (zie 
5. Derden) 

 
2. Bewaartermijn 

2.1 Persoonsgegevens worden afhankelijk van de reden waarom zij gevraagd zijn voor een 
bepaalde periode bewaard. Na deze periode worden alle gegevens verwijderd:  

a) Voor inschrijving bij Antibarbari: tijdens lidmaatschapsperiode en 2 jaar daarna, 
financiële gegevens voor 7 jaar, zoals voor beiden wettelijk bepaald  

b) Voor inschrijving voor activiteiten/reizen: tot na de activiteit heeft plaatsgevonden, 
tenzij een hierop volgende activiteit plaatsvindt.  

		
3.	 Foto’s en video’s  

3.1 Tijdens evenementen kunnen foto’s en video’s worden gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt 
uitsluitend gebruikt voor promotiekanalen (Facebook, Instagram) en de website van 
Antibarbari. Wanneer na plaatsing bezwaar wordt ingediend tegen plaatsing een bepaalde 
foto of video, wordt deze onmiddellijk verwijderd. Wanneer je niet gefotografeerd of gefilmd 
wil worden, kan je dat voorafgaand aan een evenement melden bij het bestuur 
(secretaris@antibarbari.nl). 
 
 
4. Informatie, wijziging en bezwaar  

4.1 Je kunt contact opnemen met ons via secretaris@antibarbai.nl voor:  
a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;  
b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;  
c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken en eventuele 

wijziging of verwijdering hiervan;  
d) bezwaar tegen of klachten over het gebruik van jouw gegevens door ons. 

 
5. Derden 

5.1 Wij verstrekken jouw gegevens aan de volgende derden voor de achter genoemde 
doeleinden: 

a) Erasmus sport – Antibarbari is aangesloten bij Erasmus Sport, de sportorganisatie van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uw gegevens worden gedeeld voor het aanvragen 
van subsidies. 

b) KNVB -  Om te kunnen functioneren als voetbalvereniging is het noodzakelijk (een 
deel) van uw persoonsgegevens met de KNVB te delen. Als voetbalvereniging zijn 
we aangesloten bij de KNVB waarbij de persoonlijke gegevens worden verwerkt in 
het landelijke netwerk Sportlink, zoals bij de meeste sportbonden in Nederland. In de 
digitale spelerspas, die er voor ieder competitie spelend lid is, kunt u zelf een deel van 
uw persoonlijke gegevens in Sportlink aanpassen en bepalen hoe zichtbaar uw 
informatie is via de spelerspas. De digitale spelerspas is onder meer verplicht en 
wordt gebruikt bij het spelen van competitiewedstrijden, het leiden van wedstrijden 



	

als scheidsrechter, voor assistent-scheidsrechters bij de senioren en 
wedstrijden in de A-categorie. 

c) Club Collect – Dit is een externe organisatie die gebruikt wordt voor het 
incasseren van de contributie. De gegevens die gedeeld worden met deze partij zijn 
uw: voor + achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens.  

 
6. Melding aan betrokkene  

6.1 Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de 
inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer. 7.  
 
7. Wijzigingen privacy policy en verdere vragen  

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst 
wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.  
 
Mocht je naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of 
opmerkingen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met Antibarbari via 
secretaris@antibarbari.nl of te bellen naar 010 7539764 (alleen op dinsdagavond, 
donderdagavond en zondag).  
 
 
 
	
 
	


