
 

Algemene Privacy Statement  

RKSV Braakhuizen (hierna: “Braakhuizen”) verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend en alleen voor het 
doel waarvoor de club is opgericht: het organiseren en faciliteren van  voetbal gerelateerde (neven) 
activiteiten. Het gaat hier dus niet om commerciële activiteiten.  Bij bezoek van de website van  
Braakhuizen kan Braakhuizen ook gegevens van u verwerken. Verwerking van uw persoonsgegevens kan 
zich bijvoorbeeld voordoen als het gaat om gegevens die u hebt ingevuld om lid te worden van de 
vereniging of via vragenlijsten of om gegevens die u op de website hebt ingevuld. In het kader van deze 
verwerkingen waarborgt en respecteert  Braakhuizen uw privacy, onder andere door naleving van de Wet 
bescherming persoonsgegevens en de nieuwe Europese wetgeving op dit gebied. Dit houdt onder meer in 
dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze 
zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 Voor- en achternaam 
 Geslacht 
 Geboortedatum 
 Adres, postcode en woonplaats 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Legitimatienummer 
 IBAN nummer 

MINDERJARIGEN 
Ten aanzien van gegevens van minderjarigen: 
 Minderjarigen moeten toestemming vragen van ouder of voogd voordat je:  

1. Je als lid aanmeldt 
2. De site e-mailt of ons verzoekt jou informatie te sturen; 
3. Je naar ons gegevens stuurt; 
4. Je inschrijft voor een evenement, wedstrijd of spel of iets dergelijks, dat persoonlijke gegevens 

van je vereist of waarvoor je in aanmerking kunt komen voor een prijs. 
 Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij activiteiten bij de vereniging van hun kinderen, inclusief de 

online activiteiten, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder 
ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
ledenadministratie@braakhuizen.eu , dan zullen wij deze omgaand verwijderen. 

 

WAAROM WE UW PERSOONSGEGEVENS NODIG HEBBEN 
Braakhuizen verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

 Eigen ledenadministratie en aanvragen lidmaatschap KNVB 
 Verzenden van ons BRKHZN Magazine 
 Organisatie rond teamindelingen 
 Er worden incidenteel (wedstrijd) foto’s gemaakt van spelers in actie tijdens wedstrijden of andere 

door de club georganiseerde evenementen. Vóóraf kan er toestemming geweigerd worden door het 
lid, welk verzoek dan omgaand verleend wordt. Achteraf kan er een verzoek om verwijdering 
gevraagd worden, welk verzoek -indien technisch mogelijk- omgaand gehonoreerd wordt. 

 
 



 
DUUR BEWARING PERSOONSGEGEVENS 
Braakhuizen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor je gegevens worden verzameld.  

DELEN MET ANDEREN 
Voetbalvereniging Braakhuizen verkoopt de persoonsgegevens van haar leden niet aan derden en zal deze 
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de doelen waarvoor de club is opgericht.  

BEPERKING VERWERKING EN BEWREKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Enkel bestuurders en jeugdcommissieleden kunnen en is het toegestaan om persoonsgegevens van leden te 
verwerken en bewerken. 

RECHT OP INZAGE 

Ieder lid heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens zoals die door Braakhuizen zijn verwerkt. 
Een verzoek om inzage wordt omgaand gehonoreerd. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot 
inzage, correctie of verwijdering sturen naar ledenadministratie@braakhuizen.eu.  Om er zeker van te zijn 
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek 
mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto bij te sluiten. Dit ter bescherming van uw 
privacy. Braakhuizen zal omgaand, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGING 
Braakhuizen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met ledenadministratie@braakhuizen.eu  

WIJZIGIGEN PRIVACY STATEMENT 

Braakhuizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het 
verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de 
hoogte bent. 

PRIVACY COÖRDINATOR 

Als privacy coördinator van Braakhuizen heeft te gelden Frank van Campfort (Voorzitter). 
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BESTUUR RKSV BRAAKHUIZEN 


