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Privacyverklaring van vv LEO (Loon), versie 15-03-2019. 

 

Inleiding 

vvLEO vindt de privacy van haar leden belangrijk en gaat zo zorgvuldig mogelijk om 

met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geeft vvLEO op hoofdlijnen aan 

welke persoonsgegevens zij verzamelt en voor welk doel. vvLEO voldoet hiermee 

aan de wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

Om de uitvoerig van de gegevensbewerking inzichtelijk te hebben, houdt vvLEO het 

verwerkingsregister bij. Dit register vermeldt de specificatie van alle gebruikte 

gegevens, het specifieke doel er van en de bewaartermijn. 

 

Te verwerken persoonsgegevens:  

 Achternaam, roepnaam en voorletters;  

 Adres- en postcodegegevens;  

 Telefoonnummers; 

 E-mailadressen; 

 Bankrekeningnummer en IBAN; 

 Team en rol in het team (speler, leider, coach, trainer); 

 Andere relatie met vvLEO (o.a. scheidsrechter of lid van een commissie)  

 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

 

Doel van de verwerking  

De vereniging verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 Ledenadministratie; 

 Contributieheffing; 

 Communicatie met de leden;  

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

vvLEO verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder voorafgaande 

toestemming van haar leden. Gegevens die aan de KNVB ter beschikking worden 

gesteld, worden door de KNVB mogelijk aan derden verstrekt voor commerciële 

doeleinden. Meer informatie hierover staat op de website van de KNVB 

(https://www.knvb.nl ). 

 

  

https://www.knvb.nl/
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Bewaren van persoonsgegevens  

vvLEO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden 

waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke 

regelgeving vereist. 

 

Privacy rechten  

Leden hebben recht op:  

 Inzage in zijn/haar persoonsgegevens,  

 Correctie, beperking of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens, mits het 

de vastgestelde doelen voor het verwerken en gebruik van deze gegevens 

niet in gevaar brengt. 

Een verzoek tot verwijdering van de persoonsgegevens moet worden gericht aan het 

hoofdbestuur van vvLEO via een email naar privacy@vvleo.nl.  

 

Wijzigingen van de privacyverklaring  

Het bestuur van de vvLEO behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te 

wijzigen. Controleer daarom de verklaring op de website van vvLEO om op de 

hoogte te blijven van de meest recente versie. 

  

Contact  

Voor vragen en suggesties met betrekking tot de privacyverklaring of de verwerking 

van de persoonsgegevens kunnen leden zich richten tot het hoofdbestuur van vvLEO 

via een email naar privacy@vvleo.nl.  
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