
PRIVACY STATEMENT v.v. BEUNINGSE BOYS

Het Verzamelen van de gegevens.

Welke gegevens verzamelen we van je?
Als je lid bij ons wordt en een aanmeldingsformulier invult dan verzamelen we gegevens van 
je. Welke gegevens verzamelen we nou? Wat doen we daarmee en hoe lang bewaren we 
ze? We zijn daar graag open over.

Welke gegevens verzamelen we van je? En waarom?
In onze uitleg over hoe we omgaan met de gegevens die we van je hebben, maken we 
onderscheid tussen persoonsgegevens en overige gegevens. Persoonsgegevens zijn 
gegevens die direct te herleiden zijn naar jou, zoals je naam, adres en telefoonnummer. 
Overige gegevens zijn gegevens die we van je hebben, maar die op zichzelf niet direct te 
herleiden zijn naar jou, zoals de contributie die je betaalt of de contributiecategorie waartoe 
je behoort of  de datum waarop jij je aangemeld hebt. Wij hebben op verschillende 
momenten verschillende redenen om je gegevens te verzamelen of gebruiken. Hieronder 
leggen we dit uit.

Waarom? Welke gegevens?
⦁ Om de persoon die je in een team gaat 

indelen te informeren.
⦁ Je persoonsgegevens zoals naam, 

telefoonnummer, emailadres, 
geboortedatum en geslacht.

⦁ Om je, zodra je ingedeeld bent bij een 
wedstrijdteam, aan te kunnen melden 
bij de Nederlandse Voetbalbond zodat je 
officiële wedstrijden, welke door de 
bond georganiseerd worden, mag 
spelen.

⦁ Je persoonsgegevens zoals naam, adres, 
geboortedatum, geslacht, 
telefoonnummer, emailadres, datum 
van aanmelding.

⦁ Om het bedrijf welk de contributie voor 
ons int, te kunnen informeren.

⦁ Je persoonsgegevens zoals naam, adres, 
mobiel nummer, emailadres en je 
overige gegevens zoals leeftijdscategorie 
en contributiebedrag.

⦁ Om je ontwikkelingen als speler in het 
voetbalspelletje te kunnen volgen.

⦁ Je persoonsgegevens zoals naam, 
geboortedatum, telefoonnummer, 
mobiele nummer, emailadres en je 
overige gegevens zoals bondsnummer, 
teamnummer en rol (in dit geval speler).

⦁ Om je als begeleider van een team  
rechten te kunnen verlenen om 
informatie toe te kunnen voegen in het 
Spelervolgsysteem.

⦁ Je persoonsgegevens zoals naam, 
geboortedatum, telefoonnummer, 
mobiele nummer, emailadres en je 
overige gegevens zoals bondsnummer, 
teamnummer en rol (in dit geval 
begeleider).
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⦁ Om subsidie/donaties van diverse 
organisaties bv de gemeente te kunnen 
aanvragen.

⦁ Je persoonsgegevens zoals naam, adres, 
geboortedatum en geslacht en je 
overige gegevens zoals bondsnummer, 
leeftijdscategorie.

Met wie delen we gegevens? Waarvoor?
⦁ Nederlandse Voetbalbond de KNVB. ⦁ Om de aanmelding officieel te maken.

⦁ Om de verplichtte geldelijke afdracht te 
kunnen voldoen.

⦁ Om de spelerspas te kunnen activeren.
⦁ Om het lid toe te kunnen voegen in een 

bondsteam.
⦁ Ten behoeve van (zo nodig) communicatie 

vanuit de bond naar het lid. 

⦁ ClubCollect i.v.m. de contributie ⦁ Voor het innen van de jaarlijkse contributie.
⦁ Voor het innen van de teamboetes.
⦁ Voor het innen van de individuele 

spelersboete.

⦁ Vton i.v.m. het Spelervolgsysteem ⦁ De gegevens worden enkel door eigen 
leden cq vrijwilligers in het systeem 
ingevoerd en niet gedeeld met de 
verstrekker van het systeem.

⦁ Gemeente Beuningen ⦁ T.b.v. subsidieaanvragen.
⦁ Evt. andere organisaties | bedrijven ⦁ T.b.v. subsidieaanvragen.

⦁ T.b.v. het verkrijgen van inkomsten.

Hoe slaan wij de gegevens op? Waar?

⦁ In Excel bestanden ⦁ Op de PC van de secretaris bestuur.
⦁ Op de PC van de Jeugdsecretaris.
⦁ Op de PC van de Ledenadministrateur.
⦁ Op het intranet van Beuningse Boys: een 

beveiligde internetomgeving die alleen 
toegankelijk is voor leden met rechten 
hiertoe.

⦁ In Sportlink.nl ⦁ Het ledenadministratiesysteem van de 
KNVB.

Het Gebruiken van de gegevens
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