
Privacy statement NSVV FC Kunde 
Per 25 mei 2018 is de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(verder: AVG) ingegaan. Hierin worden organisaties (waaronder sportverenigingen) verplicht 

om beter (zichtbaar) na te denken over de opslag en bescherming van persoonsgegevens. 

In dit document worden de rechten van eenieder die FC Kunde persoonsgegevens 

toevertrouwt toegelicht en informatie verschaft over hoe wij daarmee omgaan. 

 

Gebruik en beveiliging van persoonsgegevens 

Bij het lid worden van FC Kunde is het nodig dat het inschrijfformulier wordt ingevuld. De 

gegevens die hiermee worden verzameld zijn nodig om bijvoorbeeld met leden te 

communiceren over activiteiten, de contributie te innen en/of om leden in te schrijven voor 

de competitie. Om deze redenen worden de persoonsgegevens van nieuwe leden bewaard 

gedurende het lidmaatschap. Bij uitschrijving worden deze gegevens vernietigd.  

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen 

tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen 

wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang 

tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig 

gecontroleerd worden.     

 

Invoegen tabel persoonsgegevens 
               

Cookies      

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt 

meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt 

opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze 

websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor 

dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en 

taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze 

websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 

      

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze 

cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het 

technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de 

toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy 

Verordening. 

      

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te 

wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies 

kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.       

   

Foto’s 

Op de website en op (andere) social media worden regelmatig foto’s geplaatst door FC 

Kunde van onder andere leden, bijvoorbeeld teamfoto’s, wedstrijdfoto’s en foto’s van 

activiteiten. Bij het aangaan van een lidmaatschap bij FC Kunde, gaan het bestuur en de 

betreffende vrijwilligers er vanuit dat het lid toestemming geeft tot publicatie van deze foto’s. 

Mocht het lid bezwaar hebben tegen publicatie van foto’s en/of ander beeldmateriaal waar 



hij/zij op staat, dan kan dit schriftelijk kenbaar worden gemaakt via bestuur@fckunde.nl. Let 

op! Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld teamfoto’s. 

 

Rechten leden 

Alle leden van FC Kunde vertrouwen de vereniging persoonlijke gegevens toe. Het gebruik 

en de opslag van deze gegevens is gebonden aan regels en hierin kunnen de leden het 

volgende verwachten: 

1. FC Kunde zal de gegevens die haar worden toevertrouwd niet doorverkopen of 

verstrekken aan derden zonder dat hier toestemming voor gegeven is door het 

betreffende lid/de betreffende leden. Uitzondering hierop is het verstrekken van 

persoonsgegevens aan de KNVB ten behoeve van het uitvoeren van de 

lidmaatschapsovereenkomst. 

2. Alle leden hebben het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren en/of te laten 

verwijderen. Van dit recht kan gebruik worden gemaakt door een schriftelijk verzoek 

in te dienen bij het bestuur van de vereniging door te mailen naar: 

bestuur@fckunde.nl.  

NB: zonder persoonlijke gegevens is het vanuit de vereniging in principe onmogelijk om een 

lidmaatschap te handhaven. 

3. FC Kunde zal op verzoek van een lid meewerken aan het overdragen van zijn/haar 

gegevens naar een andere instantie. 

4. Na beëindiging van het lidmaatschap zal FC Kunde het e-mailadres en de voor- en 

achternaam van het betreffende lid bewaren en eventueel gebruiken voor aan de 

vereniging gebonden activiteiten en/of zaken (denk aan uitnodigingen voor een 

Lustrum, belangrijke (kampioens)wedstrijd). Bij de ontbinding van het lidmaatschap 

kunnen op verzoek ook deze gegevens verwijderd worden. 

                

Wijziging van het privacy beleid      

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

de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden 

opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te 

raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en 

via de websites te informeren.  

     

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens     

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw 

persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Vragen 

Mochten er na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen bestaan, dan kunnen 

deze worden gesteld via bestuur@fckunde.nl. 

mailto:bestuur@fckunde.nl

