
Privacyverklaring Koninklijke UD

Dit is de privacyverklaring van de Koninklijke DC & FC Utile Dulci (Koninklijke UD), gevestigd te 
Deventer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
40650401. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat 
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring 
voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Hebt u 
vragen naar aanleiding van deze verklaring, stel deze gerust per e-mail aan: privacy@konud.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 
persoonsgegevens van u verzamelen, welke verwerking er plaatsvindt, welke bewaartermijn we 
hanteren en welke derden deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Oftewel: in de tabel kunt u nalezen waarom we persoonsgegevens bij u opvragen, welke 
gegevens dat zijn, wat we met die gegevens doen, hoe lang we deze bewaren en aan welke 
instanties uw gegevens worden doorgegeven.    
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Doel Welke persoonsgegevens AVG-

grondslag

Bewaartermij

n

Opmerking

Aanmelding als lid / het 

uitvoeren van de 

lidmaatschapsovereenkomst

Voornaam, achternaam

adres, pc, woonplaats

geboortedatum, geslacht

telefoonnummer, e-mailadres

bankrekeningnummer, lidmaatschapsnummer

Het geven van 

uitvoering aan de 

overeenkomst

Tot 1 jaar na einde 

lidmaatschap

Uw gegevens worden 

vastgelegd in de 

afgeschermde module 

Sportlink (KNVB)

Administratie / incasso

Voornaam, Achternaam

Adres, pc, woonplaats

Geboortedatum, geslacht

Bankrekeningnummer, lidmaatschapsnummer

Het geven van 

uitvoering aan de 

overeenkomst

Tot 1 jaar na einde 

lidmaatschap

Spelervolgsysteem

Voornaam, Achternaam

Telefoonnummer, e-mailadres, Geslacht, geboortedatum 

(voor leeftijdbepaling)

Het geven van 

uitvoering aan de 

overeenkomst

Tot 1 jaar na einde 

lidmaatschap

Versturen digitale berichten, 

daaronder begrepen nieuwsbrief 

De Stift

Voornaam

Achternaam

e-mailadres

Het geven van 

uitvoering aan de 

overeenkomst

Tot 1 jaar na einde 

lidmaatschap

Betreft verzending van 

vereniging gerelateer-

de info.

Doorsturen berichten van derden

Voornaam

Achternaam

e-mailadres

Toestemming 

betrokkene (lid 

vereniging), tenzij er 

sprake is van een 

wettelijke verplichting

Tot 1 jaar na einde 

lidmaatschap

Betreft info van KNVB en 

andere sportvere-

nigingen

Voor sociale activiteiten 

gerelateerd aan de vereniging 

(reünie, jubileum etc.)

Voornaam, Achternaam

Adres, pc, woonplaats

Telefoonnummer, e-mailadres

Toestemming 

betrokkene (lid of 

voormalig lid 

vereniging)

Zolang toestemming 

hiervoor niet is 

ingetrokken



• Uw rechten

U hebt het recht Koninklijke UD te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw 
gegevens te laten aanvullen, rectificeren, af te schermen, verwijderen of om de verwerking van 
uw gegevens te beperken. Er zijn geen vormvereisten aan dergelijke verzoeken verbonden, 
uitgezonderd dat u zich als betrokkene (wiens gegevens het betreft) dient te identificeren. 
Ingeval van verwijdering van uw gegevens zal Koninklijke UD deze verwijdering doorgeven aan 
alle andere organisaties die de betreffende gegevens van hem hebben ontvangen. 

• Beveiliging persoonsgegevens

De Koninklijke UD treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij 
ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot uw gegevens en slechts voor zover 
deze toegang noodzakelijk is voor die specifieke verenigingsactiviteiten waarmee deze personen 
zijn belast. Koninklijke UD hanteert hierbij het zogeheten ‘need to know’-principe. 

• Minderjarigen

Indien u minderjarig bent en zich als lid wilt aanmelden, dient u hiervoor de uitdrukkelijke 
toestemming van uw ouder(s) of voogd te overleggen. 
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• Wijziging van het privacybeleid

De Koninklijke UD past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 

website(s) zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring zijn opgenomen. 

Geadviseerd wordt op met enige regelmaat de privacyverklaring te raadplegen. Bij ingrijpende 

veranderingen zal Koninklijke UD er alles aan doen u per e-mail, nieuwsbrief en/of e-mail te informeren. 

• Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Koninklijke UD wilt benaderen 

betreffende uw rechten als betrokkene, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Freek Jansen, secretaris Koninklijke UD | e-mail: privacy@konud.nl

• Intrekken toestemming, bezwaar of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht uw gegeven toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens weer in 

te trekken. Ook hebt u het recht bezwaar te maken tegen een verwerking, mits uw bezwaren uw specifieke 

situatie betreffen en niet van algemene of principiële aard zijn. U kunt dit bezwaar indienen bij de hiervoor 

genoemde verantwoordelijke. Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de 

verwerking van uw persoonsgegevens door Koninklijke UD. Op grond van de AVG heeft u het recht om een 

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de verwerking door Koninklijke UD van uw 

persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de AP.  
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