
Privacyverklaring 

 
Sportvereniging Met Moeite Opgericht (MMO) respecteert de privacy van haar 

potentiële, voormalige en huidige leden en gebruikers van haar sites en draagt er 
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 
behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 

Verwerken 
MMO verwerkt uw persoonsgegevens of die van haar leden in het kader van de 
activiteit(en)doelstelling en voor zover dit voorvloeit uit een correcte uitvoering 

van de organisatorische en bestuurlijke taken van MMO. De persoonsgegevens 
die wij, indien noodzakelijk verwerken, kunnen zijn: voor- en achternaam, 

telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en adres. De 
lidmaatschapgegeven staan in Sportlink van de KNVB en voldoen aan de AVG. 
 

MMO deelt alleen uw gegevens met derden als dat voor de uitvoering van 
bovengenoemde werkzaamheden noodzakelijk is én deze derde partij ook 

voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 

MMO verwerkt persoonsgegevens wanneer u bij MMO een lidmaatschap afsluit 
voor de goede uitvoering van het lidmaatschap of om u te kunnen informeren 
over lidmaatschapsaangelegenheden. Ook wanneer u contact heeft met MMO, 

zowel telefonisch als per e-mail of app, meedoet aan enquêtes of onderzoeken, 
gebruik maakt van onze (mobiele) websites of apps dan wel ons via social media 

benadert, verwerkt MMO uw persoonsgegevens. 
 
MMO verwerkt persoonsgegevens voor interne doeleinden, zoals elftalindelingen. 

Uw e-mailadres kan eventueel worden gebruikt voor het toesturen van 
nieuwsbrieven, informatie over MMO en uw contributie. 

 
MMO laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor 
commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. 

 
MMO maakt op haar website en/of app gebruik van cookies. Hiervoor wordt 

voorafgaand toestemming gevraagd. De website van MMO bevat u een aantal 
links aan naar andere websites. Voor zover die links doorverwezen naar partijen 
buiten MMO, draagt MMO voor de omgang van die partijen met uw gegevens 

geen verantwoordelijkheid. MMO adviseert u in dat geval om de 
privacyverklaring te raadplegen van de site die u bezoekt. 

 
Bewaren 
MMO bewaart uw persoonsgegevens zo lang als u lid bent van MMO. Bij 

beëindiging van het lidmaatschap verwijderen wij uw gegevens, mits u ons 
daarvan op de hoogte stelt.  

 
Alle gegevens en documenten zijn bij MMO zijn opgeslagen op een beveiligde 
servers, zoals Sportlink, waarop geen toegang mogelijk is zonder autorisatie.  

 
Inzien 



U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben 

vastgelegd en deze te laten verwijderen. Als u daartoe een verzoek indient per e-
mail (info@mmo-hoogmade.nl of 071-501 27 37) reageren wij binnen een week. 

 
Hoogmade, 2019 
 

mailto:info@mmo-hoogmade.nl

