
PRIVACY STATEMENT SV DE VECHT 

In navolging van de Europese Wetgeving aangaande de privacy op persoonlijke gegevens en data 
verklaard SV de Vecht het volgende: 

U zelf, zoon, dochter is lid van SV de Vecht of heeft zich aangemeld als lid bij SV de Vecht. 

Daarbij heeft u uw persoonlijke gegevens als, adres, emailadressen, telefoonnummers en 
bankrekeningnummer afgegeven bij onze administratie van de club.  

Deze gegevens zijn zeer vertrouwelijk en zullen als zodanig, binnen onze vereniging worden gebruikt. 
 
Naast dat onze club over deze gegeven beschikt, zijn sommige van deze gegevens ook bekend bij: 
MIJNCLUB.NL: via wie wij de communicatie op onze website verrichten. 
SPORTLINK: De KNVB site alwaar alle wedstrijd gegevens en leden/teams worden geregistreerd en              
van waaruit ook de KNVB-wedstrijd app werkt.    
De KNVB zelf, opdat zij ook overzicht hebben van alle leden bij SV de Vecht. 
Onze huisbankier: De Rabobank.  

Wij, SV de Vecht, gaan ervan uit dat door de bovengenoemde kanalen uw gegevens vertrouwelijk 
behandeld zullen worden. Zonder deze kanalen kunnen wij niet communiceren en besturen. 

Wie gebruikt deze gegevens binnen onze club: 
De ledenadministratie, het bestuur, het wedstrijdsecretariaat en de penningmeester kunnen 
beschikken over al uw gegevens. 
Daarnaast zullen ook de volgende personen kunnen beschikken over bepaalde persoonlijke 
gegevens: Coaches, teamcoördinatoren, teambegeleiders, technische commissie, de 
scheidsrechtercoördinator, de gastheer/vrouw, wedstrijdsecretariaat, de bardienst coördinator en 
grensrechtercoördinator. 
Uiteindelijk zullen uw gegevens ook bekend zijn bij de ouders en spelers van het desbetreffende 
team, zodat er onderling gecommuniceerd kan worden aangaande wedstrijden en trainingen. 

Iedereen die binnen de club bepaalde verantwoordelijkheden draagt, en meent over bepaalde 
gegevens van u te moeten beschikken, mag deze gegevens alleen gebruiken uit oogpunt van de club 
zelf. 

Sv de Vecht zal erop toezien dat deze gegevens louter en alleen voor “clubdoeleinde” zal worden 
gebruikt. Ieder oneigenlijk gebruik van deze gegevens, zal door SV de Vecht, niet geaccepteerd 
worden. Onder vindt u enig “misbruik” van deze gegevens, dan verneemt SV de Vecht graag uw 
melding. 

Social Media en website svdevecht.nl: 
Foto’s, wedstrijdverslagen, video’s en ander materiaal dat SV de Vecht aangereikt wordt, kunnen op 
de website en/of social media, geplaatst worden. Met het afgeven van uw gegevens bij SV de Vecht, 
verklaart u ook hierbij dat wij deze gegevens op onze website en/of social media mogen gebruiken, 
dit louter en alleen om het “clubgevoel” te versterken.  
Ondervindt u enig misbruik of gaat u hiermee niet akkoord….dan verneemt SV de Vecht graag uw 
reactie.  
 
 


