
      

 

PRIVACY POLICY DWO’15  

 

  



Privacy Verklaring DwO’15 

 

Het bestuur van DwO’15 hecht grote waarde aan een veilig sportklimaat voor haar leden. 

Tegenwoordig hoort daar ook bij dat de privacy van alle bij de vereniging betrokkenen wordt 

gewaarborgd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, een Europese wettelijke 

bepaling, die op 25 mei 2018 geldend is geworden verplicht verenigingen als DwO’15 om 

hiervoor matregelen te treffen. Deze maatregelen dienen te worden vastgelegd in een Privacy 

Policy dat kenbaar is voor leden en andere betrokkenen.  

 

In dit document treft u de Privacy Policy van DwO’15 aan. Het is opgesteld volgens de 

voorschriften van de AVG met behulp van de Stichting AVG voor Verenigingen, die 

hieronder ook aangeeft dat DwO’15 haar AVG-programma heeft doorlopen. In dit document 

kunt u lezen welke persoonsgegevens DwO’15 van u vast legt en op welke wijze daar verder 

mee om wordt gegaan. Het is een wat formeel stuk omdat voldaan moet worden aan de strikte 

voorschriften van de AVG. 

 

Veel belangrijker dan het voldoen aan allerlei formele bepalingen is dat het bestuur van 

DwO’15 grote waarde hecht aan uw privacy. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat 

bestuur en vrijwilligers van de vereniging, die soms ook over persoonsgegevens beschikken, 

zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Heeft u vragen of opmerkingen over de 

Privacy Policy van DwO’15 dan kunt u dat kenbaar maken bij het secretariaat van DwO’15 of 

bij een bestuurslid. Nog belangrijker, vindt u dat DwO’15 niet zorgvuldig met uw 

persoonsgegevens is omgegaan in een bepaalde situatie; meldt het ons! In dat geval zullen we 

direct met u contact opnemen om tot een oplossing te komen. 

 

 

Namens het Algemeen Bestuur van DwO’15, 

De Secretaris DwO’15  

 

 

Driewegen/Ovezande, 25 mei 2018 

 

     

 

  



 

  

    

      

 

AVG verklaring  

Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Sportvereniging DwO'15 het AVG-programma heeft 
doorlopen en dat Sportvereniging DwO'15 zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die 
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Sportvereniging 
DwO'15 kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer 
en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Sportvereniging DwO'15 zijn te 
vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.  

Aldus opgemaakt te Gorinchem, 
d.d. 15-5-2018, 
door Stichting AVG voor Verenigingen 
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Door Sportvereniging DwO'15 is verklaard dat: 

 
De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:  

 

Lidmaatschap en donateurs 

Persoonsgegevens:  NAWTE + geboortedatum (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, Email) 

Overeenkomst   Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website) 

Verwerkingen   Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor 
bijeenkomsten 

Verwerking door  Algemeen Bestuur, ledenadministratie, penningmeester(s) en leiders van sportteams 
voor zover het de bij hun team betrokken leden betreft.   

Bewaartermijn   Maximaal twee jaar na opzegging lidmaatschap 

De Ledenadministratie wordt voor de gehele vereniging (alle sporten) door de ledenadministrateur. Uitwisseling 
met sportbonden (KNVB, KNLTB en Judobond) vindt plaats via beveiligde kanalen.  

Sponsors  

Persoonsgegevens:  NAWTE (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, Email) 

Overeenkomst   Sponsorovereenkomst (papier of digitaal)  

Verwerkingen   Sponsorbijdragen, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten 

Verwerking door  Sponsorcommissie, penningmeester(s), Algemeen Bestuur  

Bewaartermijn   Maximaal twee jaar na opzegging sponsoring 

De Sponsoradministratie wordt voor de gehele vereniging (alle sporten) centraal bijgehouden in de 
sponsoradministratie op een computer van de voorzitter van de sponsorcommissie.  

 

Vrijwilligers met financiële vergoeding  

Persoonsgegevens:  NAWTE (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, Email), Verklaring omtrent gedrag 

Overeenkomst   Vergoeding/prestatie overeenkomst (papier of digitaal)  

Verwerkingen   Vastlegging overeenkomst, uitbetaling afgesproken vergoeding, bewaren VOG 

Verwerking door  Voorzitter Voetbalcommissie, penningmeester(s), Algemeen Bestuur (secretaris (VOG)  

Bewaartermijn   Maximaal zeven jaar na opzegging contract  



De Verklaring omtrent gedrag’ wordt digitaal bewaard door de secretaris van het Algemeen Bestuur.   

Vrijwilligers zonder financiële vergoeding  

Persoonsgegevens:  NAWTE (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, Email) en geboortedatum 

Overeenkomst   Er worden geen vrijwilligersovereenkomsten gesloten 

Verwerkingen   Vastlegging in vrijwilligersadministratie (Centraal en per commissie)  

Verwerking door  Algemeen Bestuur (secretaris) en de voorzitter van de verschillende commissies voor 
hun specifieke commissie.  

Bewaartermijn   Maximaal twee jaar na opzegging van de vrijwilligersfunctie  

Met vrijwilligers zonder financiële vergoeding wordt geen overeenkomst afgesloten. Wel worden `Verklaringen 
omtrent gedrag’ opgevraagd en digitaal bewaard door de secretaris van het Algemeen Bestuur.   

 

Bestuursleden 

Persoonsgegevens:  NAWTE en kopie paspoort (KBK) (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, Email) 

Overeenkomst   Er wordt geen overeenkomst gesloten   

Verwerkingen   Vastlegging gegevens, melding bij KVK en bewaren van kopie paspoort 

Verwerking door  Voorzitter en secretaris Algemeen Bestuur  

Bewaartermijn   Maximaal zeven jaar na opzegging bestuursfunctie  

Met bestuursleden wordt geen overeenkomst afgesloten. Wel worden `Verklaringen omtrent gedrag’ opgevraagd 
en digitaal bewaard door de secretaris van het Algemeen Bestuur.   

 

Uitwisseling van persoonsgegeven door leden 

Het is tegenwoordig gebruikelijk dat leden die regelmatig sporten en/of vrijwilligers die anderen het sporten 
mogelijk maken persoonsgegevens uitwisselen via mail- op appgroepen. De vereniging verstrekt uitsluitend aan, 
door het Algemeen Bestuur benoemde voorzitters van commissies en leiders van officieel voor een bond 
uitkomende teams, persoonsgegevens van leden en vrijwilligers voor zover die bij die commissie of dat team zijn 
betrokken. Uiteraard staat het leden en vrijwilligers vrij om op persoonlijke titel persoonsgegevens uit te 
wisselen, niemand kan daartoe echter worden verplicht en voor deelnemen van activiteiten van DwO’15 of een 
taak als vrijwilliger is het niet noodzakelijk. Mochten hier problemen ontstaan dan draagt het Algemeen Bestuur 
van DwO’15 voor een alternatieve wijze van communiceren.   

 

Foto’s, wedstrijdverslagen en andere uitingen op de website 

Van wedstrijden en andere activiteiten van DwO’15, al dan niet op en rond de sportcomplexen in Driewegen en 
Ovezande, kunnen foto’s worden gemaakt, wedstrijdverslagen worden geschreven en andere uitingen op de 
website worden geplaatst. Verondersteld wordt dat aanwezigen bij deze activiteiten en voor jeugd jonger dan 16 
jaar de volwassen vertegenwoordiger(s) hiermee akkoord gaan. Aanwezigen die niet wensen te worden 
gefotografeerd of beschreven kunnen dit bij de vertegenwoordiger van de vereniging in de kantine aangeven. Die 



wens zal dan te allen tijde worden gerespecteerd. Ook kan een ieder verzoeken beelden of teksten op de website 
waarin hij, zij of een jongere waarvoor als vertegenwoordiger wordt opgetreden ongewenst is betrokken te 
verwijderen van de website. Die verzoeken worden te allen tijde gerespecteerd. In de kantine komt een goed 
zichtbaar bericht waarin wordt verwezen naar de privacy policy op de website.  

 

De vereniging verklaart verder:  

DwO’15 beschikt over een privacy policy die voldoet aan de eisen die de AVG stelt. De privacy policy is 
raadpleegbaar op de website. Alle per 1 mei 2018 zittende leden en betrokken donateurs en vrijwilligers zijn per 
mail geïnformeerd over  de geactualiseerde privacy policy. Nieuwe leden wordt bij aanmelding gewezen op de 
privacy policy op de website van de vereniging.  

DwO’15 verwijst in alle documenten die persoonsgegevens betreffen naar de privacy policy op de website van de 
vereniging (aanmeldingsformulier nieuwe leden, uitnodiging en verslag jaarvergadering, enz.) 

DwO’15 verklaart geen persoonsgegevens door te geven aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is  
afgesloten. En dat persoonsgegevens slechts worden doorgegeven aan partijen waarmee een 
verwerkersovereenkomst is afgesloten voor zover dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze 
hebben gekregen.  

KNVB, KNLTB en judobond eisen van DwO15 informatie over de leden. We sluiten een verwerkersovereenkomst 
met deze bonden. Bouw en onderhoud van de website vindt plaats door, namens of onder direct toezicht van het 
algemeen bestuur. De feitelijke uitvoering van werkzaamheden aan de website vindt plaats op basis van een 
samenwerkingsverband tussen het Algemeen Bestuur en de feitelijke uitvoerder. Hiervoor wordt geen 
verwerkersovereenkomst opgemaakt. 

Alle bij DwO’15 betrokken bestuursleden en vrijwilligers hebben persoonsgegevens van bij de vereniging 
betrokken personen uitsluitend opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de 
beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te 
installeren. Dit geldt ook voor de computer waarop de (persoons)gegevens van de website zijn opgeslagen. Wij 
verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 
Wij verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen 
zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken. DwO’15 en haar commissies en vrijwilligers die over 
persoonsgegeven beschikken maken regelmatig een back up van de opgeslagen persoonsgegevens.   

DwO’15 verklaart dat alleen persoonsgegevens van minderjarigen worden verwerkt als daarvoor schriftelijke 
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Aanmelding als jeugdlid dient 
te gebeuren met instemming van een volwassen vertegenwoordiger. Met de aanmelding wordt verondersteld dat 
deze schriftelijke toestemming geeft om de persoonsgegevens van het jeugdlid te verwerken overeenkomstig de 
privacy policy van de vereniging zoals die raadpleegbaar is op de website. 

 

  



Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:  

- Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.  

- Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. 

- Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.  

- Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord. 

- Alleen versleutelde gegevensdragers worden toegepast. 

- Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje 
=HTTPS). De besloten website zijn alleen toegankelijk vanuit landen die wij hebben toegestaan 
(whitelist).  

- Wij hebben een autorisatie procedure* voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens. 

- Wij maken geen gebruik van digitale direct markering. 

 

*De autorisatieprocedure tot toegang van onze gegevens houdt in dat slechts de verantwoordelijke voor een 
bepaald bestand toegang heeft tot de informatie en deze kan bewerken. Het Algemeen Bestuur stelt hiervoor een 
actueel overzicht op. Dit overzicht is als bijlage opgenomen bij dit stuk. Anders dan aan de genoemde 
sportbonden worden geen persoonsgegevens buiten de vereniging gebracht. Het Algemeen Bestuur heeft, met 
opgaaf van reden, inzicht in alle beschikbare informatie binnen de vereniging.  

Alle bij DwO’15 betrokken bestuursleden en vrijwilligers hebben persoonsgegevens van bij de vereniging 
betrokken personen uitsluitend opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een 
wachtwoord. Papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, zijn opgeslagen in een afgesloten 
ruimte en worden beheerd door de secretaris van het Algemeen Bestuur.  

 

 

Aldus verklaard door:  DwO’15 
Naam persoon:   A. van Steenbergen (namens Secretaris DwO’15) 
Plaats:   Driewegen/ Ovezande 
Datum:    16 mei 2018. 

 


