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Privacy beleid DSVP 
 
Uw privacy  
Het DSVP-bestuur is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van zeer 

groot belang is bij de uitoefening van haar activiteiten. Daarom willen wij u, in dit privacy 

document, helder en transparant informeren omtrent het beleid van DSVP over de wijze 

waarop DSVP persoonsgegevens verwerkt van leden, donateurs, vrijwilligers en bezoekers 

van onze website. 

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de 
website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt DSVP 
zich ten alle tijde aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wet 
bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). 
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DSVP, Sportlaan 4, 2641 AZ Pijnacker. Heeft 
u vragen n.a.v. het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per E-mail aan 
Privacy@DSVP.nl  

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens 
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor DSVP uw persoonsgegevens verzamelt en 

verwerkt. In het kader van haar verenigingsactiviteiten verzamelt en verwerkt DSVP de 

persoonsgegevens van u: 

• Wanneer u een DSVP lidmaatschap afsluit waarmee u zich niet alleen aanmeldt bij 
DSVP maar ook bij de KNVB zodat u aan de door KNVB georganiseerde wedstrijden 
kunt deelnemen of een functie voor de KNVB uit mag oefenen. De aanmelding bij de 
KNVB geldt niet voor donateurs, niet-spelende en trim-leden. 

• Voor het uitsturen en innen van de op u van toepassing zijnde contributies 

• Voor de indeling van teams en communicatie over de organisatie rondom  u, deze 
teams en (leeftijd)categorieën  

• Wanneer u vrijwilliger bent voor het communiceren en inroosteren van uw 
verantwoordelijkheden 

• Als u deelneemt aan activiteiten die door DSVP georganiseerd worden 

• Als er sprake is van een arbeidsverhouding of een vrijwilligersvergoeding 

• Als u een Nieuwsbrief ontvangt 

 
E-mail en telefoonnummer 
DSVP verstuurt eigen nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden naar u als lid of donateur 

door middel van E-mailadres toegezonden. U kunt u ten alle tijden afmelden voor de  
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betreffende nieuwsbrief. Uw e-mailadres en telefoonnummer worden verder gebruikt voor 

de communicatie rondom teamindelingen, vaststelling/wijziging wedstrijden en activiteiten 

van DSVP. Indien u wenst  

dat er geen gebruik van uw E-mailadres en/of telefoonnummer gemaakt mag worden kunt u 

dit bij uw aanmelding aangeven of later verzoeken via Privacy@DSVP.nl 

Foto en beeldmateriaal  
Regelmatig worden foto’s en bewegend beeldmateriaal van teams, wedstrijden, trainingen 

en activiteiten gemaakt. Wilt u niet dat van u en/of uw kind dit materiaal gepubliceerd wordt 

dan kunt u dit op het inschrijfformulier aangeven. U kunt ten alle tijden aan 

Privacy@DSVP.NL  een verzoek indienen om beeldmateriaal te verwijderen. 

Gebruik van persoonsgegevens door derden 
Zonder uw toestemming verstrekt DSVP uw persoonsgegevens nooit aan derden 

Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die DSVP met u heeft 

en DSVP wettelijk verplicht is uw persoonsgegevens te verstrekken, wordt er contact met u 

opgenomen. 

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens 
U hebt het recht DSVP te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij DSVP op 

grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze 

inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. 

U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens 

verwijderd worden, zal DSVP deze verwijdering doorgeven aan alle organisaties die de 

betreffende gegevens van DSVP hebben ontvangen.  

Beveiliging persoonsgegevens 
DSVP treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo doet DSVP al 

redelijkerwijs te verrichten inspanningen om alleen de daartoe bevoegde personen toegang 

te geven tot uw gegevens en dat bestanden met een wachtwoord beveiligd zijn. 

Minderjarigen 
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming 

van uw ouder of voogd te overleggen. 

Links naar andere websites 
De website van DSVP kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is 

alleen van toepassing op de website van DSVP. Andere websites kunnen hun eigen privacy 

beleid hanteren. DSVP raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de 

desbetreffende privacyverklaring van die websites te lezen   
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Wijziging van het privacy beleid 
DSVP past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 

website zal steeds de meest recente versie van ons privacy beleid worden opgenomen. DSVP 

raadt u dan ook aan het privacy beleid van DSVP regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke 

wijzigingen zal DSVP er alles aan doen om u in de Nieuwsbrief en/of de website te 

informeren.   

Contactgegevens 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of DSVP wilt verzoeken 

om inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen 

met:  

Normale mutaties: Ledenadmin@DSVP.nl 

Overig: Privacy@DSVP.nl 

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag als u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens 

heeft. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt 

hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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