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Register van verwerkingen van persoonsgegevens bij V.V.Berg’28. 
 
Verwerking I:  Algemene ledenlijst   

 Doeleinden van de opslag: instrument in dienst van onderlinge communicatie en 
verspreiden van informatie binnen en door de V.V.Berg’28. 

 Opsomming verwerkte gegevens: naam, adres, postcode, telefoonnummer, email-
adres, functie, geboortedatum, lid sinds. 

 Ontvanger/Inzage: alleen de leden van de V.V.Berg’28 en de aangewezen 
personeel binnen de KNVB/Sportlink. 

 
 
 
 
 
 
Verwerking II: Contributielijst 

 Doeleinden van de opslag: contributie-administratie en van betalingen door 
leden, donateurs, sponsors e.d. door de penningmeester. 

 Opsomming verwerkte gegevens: naam en rekeningnummer van elk betalend lid. 
 Ontvanger/Inzage: alleen de penningmeester en een eventuele 

accountantscontrole  
 
 
 
 
 
 
Verwerking III: Fotografie 

 Doeleinden van de opslag: registratie van personen, teams en gebeurtenissen 
voor communicatie binnen de club en naar buiten voor representatie en promotie 
van de club. Ook opslag als historisch archief. 

 Opsomming verwerkte gegevens: portretfoto, team foto, foto van club-relevante 
gebeurtenissen/activiteiten zoals onderscheidingen, festiviteiten, Geuldalloop e.d., 
wedstrijdfoto’s . 

 Ontvanger/Inzage: alleen de leden, sponsors na toestemming. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Door het plaatsen van mijn handtekening verleen ik  
de V.V.Berg’28 toestemming voor het verwerken 
van de genoemde persoonsgegevens voor de 
genoemde doelstelling en vermelde  
inzagegerechtigden behorend bij verwerking I 

handtekening: 

Door het plaatsen van mijn handtekening verleen ik  
de V.V.Berg’28 toestemming voor het verwerken 
van de genoemde persoonsgegevens voor de 
genoemde doelstelling en vermelde  
inzagegerechtigden behorend bij verwerking II 

handtekening: 
 

Door het plaatsen van mijn handtekening verleen ik  
de V.V.Berg’28 toestemming voor het verwerken 
van de genoemde persoonsgegevens voor de 
genoemde doelstelling en vermelde  
inzagegerechtigden behorend bij verwerking III 

handtekening: 
 

Formulier voor het  verlenen van toestemming voor het 
verwerking van persoonsgegevens door de  

V.V.Berg’28. 
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Verwerking IV: Website     
 Doeleinden van de opslag:  Digitaal kijkvenster voor de buitenwereld op de 

geschiedenis, status en activiteiten van de V.V.Berg’28; 
 Opsomming verwerkte gegevens:  het koppelen van namen van leden aan 

gearchiveerde opnamen in beeld en geluid van personen, teams, club-relevante 
gebeurtenissen, wedstrijden. 

 Ontvanger/Inzage:  elke bezoeker van de Website; 
 
 
 
 
 
 
 

Dit kan op twee manieren 
1. door het intrekken van de gegeven toestemming.  

U kunt op elk gewenst moment uw toestemming(en) intrekken. Op de site van 
V.V.Berg’28  is een hiertoe voorbewerkt formulier geplaatst. U kunt het pdf-
formulier printen en invullen en dit zonder toelichting overhandigen aan de 
secretaris. De secretaris verwijdert daarna de betreffende gegevens. 

 
2. Na beëindiging van het lidmaatschap. 

Uiterlijk twee jaar na het beëindigen van uw lidmaatschap worden uw gegevens 
door de secretaris of een ander daartoe gerechtigde persoon verwijderd. 

Ondergetekende verklaart dat hij/zij inzake onderstaande punten geïnformeerd 
is: 

 dat de verleende toestemming(en) alleen gelden voor de V.V.Berg’28; 
 wat bij elke toestemming het precieze doel is van de te verwerken gegevens is; 
 welke persoonsgegevens vallen onder welke specifieke toestemming;  
 dat het intrekken van toestemming net zo makkelijk is als het verlenen er van; 
 het verlenen van toestemming vrijwillig geschiedt (persoonsgegevens van een lid 

dat geen toestemming verleent zullen niet verwerkt worden). 
 In verband met het recht om vergeten te worden, worden alle verwerkte 

gegevens na uiterlijk twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap van 
V.V.Berg’28 verwijderd. 
 
naam:       plaats: 

 
handtekening:     datum: 
 
Indien jonger dan 16 jaar: 
Namens / ouder van : ………………..…………………………………………………………………… 
 

In de algemene ledenvergadering van  04-10-2018 heeft, met meerderheid 
van stemmen, de V.V.Berg’28-sitebeheerder de toestemming en daarmee 
ook de grondslag gekregen om namen van leden te koppelen aan beeld- en 
geluidfragmenten vanV.V.Berg’28.  

 

Verwijdering van de verwerkte gegevens 
 

 

Ondertekening 
 


