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AVG in vogelvlucht 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is van kracht geworden op 25 mei 2018 en 
heeft gevolgen voor het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens bij onze club. 

Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust te worden 
gelaten. Dit betekent ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag 
gebruiken. Dit laatste noemen we het recht op de bescherming van persoonsgegevens. 

SV Grashoek is net als andere sportverenigingen wettelijk verplicht tot het beschermen van de 
persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en alle andere personen van wie we 
persoonsgegevens hebben. We hebben natuurlijk bepaalde gegevens nodig voor 
administratieve doeleinden en voor de communicatie. Dat was zo en dat zal zo blijven, maar 
de Verordening geeft zowel vereniging als betrokkene nogmaals het signaal dat 
pers000nsgegevens onder de persoonlijke levenssfeer vallen. Er moet zorgvuldig mee worden 
omgegaan en de betrokkene heeft het recht het gebruik ervan te laten beperken tot het 
noodzakelijke. 

We zijn verplicht om persoonsgegevens veilig te behandelen. Als gegevens bijvoorbeeld 
worden gestolen of ergens rondslingeren, kan dit vervelende gevolgen hebben voor 
betrokkenen. Daarom hebben we passende maatregelen getroffen om te voorkomen dat 
persoonsgegevens worden blootgesteld aan onrechtmatige verwerking. 

Ook kunnen we niet zonder EXPLICIETE toestemming van personen of hun ouders cq 
wettelijke vertegenwoordigers naar de persoon herleidbare foto's publiceren. Vooral dat 
laatste zou erg jammer zijn want de foto's geven niet alleen een aantrekkelijke aankleding van 
een webpagina of een herkenning van een bestuurslid. De meeste spelers (en vaak nog meer 
de ouders en grootouders) vinden het leuk om de spelersfoto's en actiefoto's terug te zien op 
de site. 

Als vereniging ontkomen wij er niet aan om gegevens van onze leden en vrijwilligers te 
verwerken. SV Grashoek neemt uw privacy serieus en hanteert een privacybeleid. 
Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten: 

1. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer 
dat we uw persoonsgegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle 
persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen. 

2. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te 
beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen. 

3. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en 
overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens. 

ledere commissie binnen SV Grashoek heeft een zogenoemde "AVG-formulier" opgemaakt. 
Dit formulier wordt aan alle leden van de betreffende werkgroep verstrekt en houdt in: 
-Het doel en de samenstelling van de commissie; 
-Welke gegevens worden bijgehouden en met welk specifiek redenen en 
-Het Protocol, de afspraak met alle leden van de commissie over de wijze waarop met 
persoonsgegevens wordt omgegaan. 

Tenslotte: 
We zijn ook verplicht om betrokkenen te informeren over de manier waarop we als vereniging 
omgaan met hun persoonsgegevens. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld via een 
zogeheten privacyverklaring. De onderstaande, ietwat formele, privacyverklaring geeft aan 
hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Waar in dit document SV Grashoek genoemd 
wordt, worden tevens alle binnen de vereniging actieve afdelingen en commissies bedoeld. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u 
contact opnemen met Thom van Mullekom (werkgroep AVG) of via privacy@svgrashoek.n1 
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Op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens? 
Wij verwerken alleen uw gegevens voor zover dit is toegestaan. De grondslagen die wij 
daarvoor hanteren zijn: 

- overeenkomst; alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van 
een overeenkomst. Dit betreft een lidmaatschap of een vrijwilligersverband; 

- gerechtvaardigd belang; gegevens die wij nodig hebben voor intern beheer, 
behartiging van onze belangen en beveiliging, waarbij de afweging is gemaakt tussen de 
zwaarte van het belang van SV Grashoek en de inbreuk op uw privacy; 

- ondubbelzinnige toestemming; overige persoonsgegevens worden alleen op basis 
van uw toestemming verwerkt en deze mag altijd door u ingetrokken worden. 

Waar gebruiken wij het voor? 
SV Grashoek heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden: 

-De ledenadministratie, bijvoorbeeld om aansluiting bij een sportbond te faciliteren, als 
ook plaatsing in een team-, trainings- of competitieverband, het innen van contributie, 
aansluiting bij nevenactiviteiten. 

- De vrijwilligersadministratie, bijvoorbeeld om plaatsing in een team-, trainings- of 
competitieverband te faciliteren, als ook intern overleg, aansluiting bij nevenactiviteiten. 

- De debiteuren- en crediteurenadministratie. 
- Communicatie 
- Archivering van de historie van SV Grashoek. 

Wat registreren wij? 
Van onderstaande categorie betrokkenen, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: 
Leden  

- Naw-gegevens (lid of ouder van lid indien minderjarig) 
- Telefoonnummer (lid of ouder van lid indien minderjarig) 
- E-mailadres (lid of ouder van lid indien minderjarig) 
- Geslacht 
- Geboortedatum en -plaats 
- Nationaliteit 
- IBAN (lid of ouder van lid indien minderjarig) 
- Nummer legitimatiebewijs 
- Relatienummer sportbond 
- Digitale pasfoto ten behoeve van website 

Vrijwilligers  
- Naw-gegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- In geval van een staffunctie of commissielid: 

Digitale pasfoto ten behoeve van website 

Derden 
SV Grashoek verstrekt persoonsgegevens aan twee andere partijen. Op de eerste plaats 
natuurlijk aan de KNVB voor de lidmaatschapsregistratie. 
Daarnaast worden relevante persoonsgegevens van spelers in de cornbiteams gedeeld met 
onze partnerclub Koningslust. Het betreffen hier naast NAW- en contactgegevens ook 
gegevens omtrent geslacht. 
Bovenstaande is een limitatieve opsomming. SV Grashoek verstrekt verder geen 
persoonsgegevens aan externe partijen (derden), tenzij op grond van een wettelijke 
verplichting persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten. 
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Gegevensbeveiliging 
We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. We nemen daarvoor 
technische en organisatorische maatregelen. 
Toegang tot gegevens is beperkt. Aileen vrijwilligers die voor de uitvoering van hun taken de 
toegang echt nodig hebben, krijgen die toegang ook. Daarbij zijn onze vrijwilligers 
geheimhouding van uw gegevens verplicht. 

Bewaartermijnen 
SV Grashoek bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en 
noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens 
worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard 
van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus 
per doel verschillen. 
Wanneer de bewaartermijnen zijn verstreken zorgt SV Grashoek ervoor dat vernietiging van 
de betreffende persoonsgegevens op een beveiligde manier plaatsvindt. Het is mogelijk dat 
uw gegevens in het verleden in ons archief terecht gekomen zijn die daar niet (meer) horen. 
We doen ons best deze gegevens zoveel mogelijk te verwijderen. 

Uw rechten 
U heeft, als betrokkene, de volgende rechten: 

- Recht op informatie 
U heeft het recht om in heldere taal informatie te ontvangen over de wijze waarop en waarom 
de gegevensverwerking plaatsvindt. Dit geldt zowel voor het geval dat de persoonsgegevens 
bij u zelf worden verzameld, als wanneer dit via anderen gebeurt. 

- Recht op inzage en afschrift 
U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen 
voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze persoonsgegevens 
worden gedeeld. U heeft ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. 

- Recht op gegevenswissing 
U heeft het recht om SV Grashoek te verzoeken gegevens van u te verwijderen (wissing). Dit 
verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen: 

-de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij 
zijn verzameld; 

-de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; 

- Recht van beperking 
U heeft het recht te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken 
(het gebruik van de gegevens te stoppen), als een van de volgende punten van toepassing is: 

-U betwist de juistheid van de persoonsgegevens; 
-de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de 
persoonsgegevens en verzoekt in de pleats daarvan om beperking van het 
gebruik ervan. 

- Recht op bezwaar 
Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de rechtsgrond telang van 
de organisatie', dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens. 
U kunt uw verzoek ten aanzien van de bovenstaande rechten schriftelijk indienen bij de 
werkgroep AVG: privacy@svgrashoek.nl. Wij behandelen uw aanvraag binnen twee weken. 
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Toestemming gebruik foto's 
SV Grashoek heeft een website en maakt gebruik van social media (waaronder een 
Facebookpagina). 
Hierop willen we graag veel leuke actiefoto's plaatsen. 
Ook hebben we op de website een teampagina waarop we de teams en de spelers met 
namen en foto's presenteren. 

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen komt het erop neer dat we zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de betreffende personen of een van hun ouders, deze personen NIET 
herkenbaar in beeld mogen brengen. Als een persoon, samen met anderen, voorkomt op een 
overzichtsfoto valt dat buiten de regeling. 

Bij aanmelding van een nieuw lid zal specifiek worden gevraagd om zich uit te spreken al dan 
niet toestemming te verlenen voor het gebruik van herkenbare foto's op de website en social 
media. De keuze kan te alien tijde worden gewijzigd. Op de website, onder het kopje Privacy, 
staat een handig contactformulier. 

Wijziging van de privacy verkiaring 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Om goed op de hoogte te 
blijven van de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan raden we u aan om zo 
nu en dan deze verkiaring door te nemen. 

September 2018 

Hoofdbestuur SV Grashoek 
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