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PRIVACYVERKLARING RKSV HEEZE 

 

Dit is de privacyverklaring van RKSV Heeze, gevestigd Sterkselseweg 51, 5591 VE te Heeze, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

40236252. 

RKSV Heeze acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom 

willen wij u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze 

waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met 

de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt RKSV Heeze zich 

aan de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet (AVG). 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke 

persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze 

persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

 

Doel Welke 
persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 

Inschrijving via 
digitaal 
inschrijfformulier 
 
 
Uitvoer van de 
lidmaatschaps- 
overeenkomst 
 
 
 
Administratie 
 
Ledenlijst 

 Achternaam 

 Voornaam 

 Geboortedatum 

 Geslacht 

 Adres 

 PC / woonplaats 

 Email adres 

 Telefoon 

 Mobiel 

 Bankrekeningnr. 

 Datum lidwording 

 Contributie 
Categorie 

 Leeftijds Categorie 

 KNVB lidnummer 

Uitvoer  
Overeenkomst 

Looptijd 
gedurende de 
overeenkomst 

Ledenadministratie 
KNVB Sportlink 
Bestuur 
PR&Communicatie 
Vrijwilligersproject 

Spelerslijsten  Achternaam 

 Voornaam 

 Email 

 Mobiel 

 Categorie 

Aanvullen via 
overige teams 
bij tekort 
spelers 

Na beëindiging 
lidmaatschap 

Coördinatoren 
Trainers 
Commissie 
voetbalzaken 
 

Versturen digitale 
berichten 

 Voornaam 

 Achternaam 

 Email adres 

Verstrekken 
van informatie 

Looptijd 
Overeenkomst 

Leden 

VOG  Persoonsgegevens 
die op de VOG 
staan 

Uitvoer  
Overeenkomst 

Na beëindiging 
van de functie 

Secretariaat 
VOG coördinator 
Commissie 
Voetbalzaken 
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Doel Welke 
persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 

Vrijwilligers/ 
Medewerkers 

 Achternaam 

 Voornaam 

 Adres PC Plaats 

 Email adres 

 Functie 

Uitvoer 
Overeenkomst 

Na beëindiging 
van de functie 

Secretariaat 
Bestuur 
Vrijwilligersproject 

Spelersvolgsysteem  Voornaam 

 Achternaam 

 Adres 

 PC / Woonplaats 

 Telefoonnummer 

 Emailadres 

Uitvoer van de 
overeenkomst 

Na beëindiging 
lidmaatschap 

Jeugdcommissie 
voetbalzaken 
Hoofd opleiding 

Vrijwilligers- en  
arbeidsovereenkomst 

 Voornaam 

 Achternaam 

 Adres 

 PC /Woonplaats  

 Telefoonnummer 

 Email adres 

 Salarisgegevens 

 BSN 

Uitvoer van de 
overeenkomst 

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst 
Daarna 
financiële 
administratie 
(zeven jaar) 

Penningmeester 
Accountant 

 

Foto’s en video’s 

Gedurende wedstrijden, toernooien, evenementen en andere gelegenheden kunnen foto’s 

en/of video’s worden gemaakt door onze medewerkers. Deze foto’s en/of video’s kunnen op 

de website, ons clubblad LINK en/of op de Social Media kanalen van RKSV Heeze of op 

andere mediabronnen terechtkomen (dagbladen, lokale mediabronnen). 

Bij het plaatsen op een van deze media wordt door onze medewerkers altijd beoordeeld of 

ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto en/of video op staat die u liever niet 

gepubliceerd zou zien, stuur dan een email naar webmaster@rksvheeze.nl inclusief 

vermelding van de foto en/of video. 

RKSV Heeze heeft geen enkele invloed en is dus niet verantwoordelijk voor foto’s en/of 

video’s die gemaakt en geplaatst zijn op Social Media of op andere manier gepubliceerd 

worden door derden. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht om RKSV Heeze te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens 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 RKSV Heeze 

deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van 

RKSV Heeze ontvangen hebben.  

mailto:webmaster@rksvheeze.nl
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Nieuwsbrief 

U bent automatisch aangemeld voor onze nieuwsbrieven. Wilt u geen nieuwsbrieven meer 

van ons ontvangen, meld u dan af door een email te sturen naar info@rksvheeze.nl  of via de 

link in de nieuwsbrief. 

Beveiliging persoonsgegevens 

RKSV Heeze neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en 

andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen 

zijn, conform de geldende beveiligingsnormen. Wanneer er ondanks de door ons getroffen 

beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die 

inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming 

van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte 

gesteld. 

Wijziging privacybeleid 

RKSV Heeze kan haar privacybeleid aanpassen om dit up-to-date te houden. Op de website 

zal steeds de meest recente versie van de privacyverklaring worden opgenomen. 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of  inzage, correctie 

en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met: 

Verantwoordelijke: Secretaris RKSV Heeze  

Email:   secretaris@rksvheeze.nl  

Aldus opgemaakt te Heeze op 1 oktober 2018 

RKSV Heeze 
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