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In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens IVV verzamelt en gebruikt en met 
welk doel.  
 
 
Privacybeleid IVV 
 
IVV is een amateurvoetbalvereniging die in 1920 is opgericht en een belangrijke 
sociale en maatschappelijke plaats inneemt in de gemeente Landsmeer en de regio 
Waterland. Als voetbalvereniging stellen we het voetbal centraal, maar zeker is 
voetbal bij IVV meer dan voetbal alleen. Dit willen we ook uitstralen naar de leden en 
inwoners van de gemeente en in de omliggende regio. Daarbij wordt privacygevoelige 
informatie, ook wel bestempeld als persoonsgegevens, verwerkt. In sommige gevallen wordt 
er namens IVV samengewerkt met andere partijen (derden). 
 
Er dient zorgvuldig te worden omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens 
worden door IVV dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt IVV zich aan de 
eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat IVV 
duidelijk vermeld, via deze privacyverklaring, voor welke doeleinden zij persoonsgegevens 
verwerken.  

• IVV beperkt het verzamelen van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens 
die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

• IVV vraagt haar leden om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te 
verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;  

• IVV geeft de gegevens van haar leden niet door aan derden, tenzij dat nodig is om de 
gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer zij daar wettelijk toe verplicht is; 

• IVV afspraken maakt, in het geval de gegevens worden gedeeld, om er o.a. voor te 
zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze 
bestemd zijn; 

• IVV heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens van 
haar leden te beschermen en IVV eist dit ook van partijen die in opdracht van haar 
persoonsgegevens verwerken; 

• IVV het recht van haar leden respecteert om persoonsgegevens op aanvraag ter 
inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 
 

 
Wanneer u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen en/of opmerkingen heeft, dan 
kan dat via: AGV@ivvlandsmeer.nl  
 
 
Gebruik van persoonsgegevens 
 
Via het administratieve beheer van IVV laten leden persoonsgegevens achter. Deze 
gegevens zijn nodig om het beheer op een goede wijze te kunnen doen. De gegevens 
worden met name gebruikt voor administratieve en communicatieve doeleinden.  
 
Persoonsgegevens 
De volgende persoonsgegevens van een lid van IVV worden verwerkt: 

• NAW-gegevens 
• Bedrijfsgegevens (sponsoren, leveranciers) 
• e-mailadres 
• functie 
• telefoonnummer 
• rekeningnummer 

 



Voetbalvereniging IVV| Sportpark 5 | 1121 MS Landsmeer | info@ivvlandsmeer.nl 
www.ivvlandsmeer.nl | IBAN NL48 RABO 0393 8426 65 |BIC RABONL2U| KvK 40531680 

Herkomst Persoonsgegevens 
De persoonsgegevens, en wijzigingen hierop, van een nieuw lid van IVV worden enkel 
ontvangen van het nieuwe lid zelf.  
 
Doeleinden 
IVV verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden: 
 

• ter administratie van de eigendommen van IVV (bijvoorbeeld kleding); 
• ter administratie van het stemrecht per lid; 
• om informatie intern met leden te delen; 
• om notulen van ledenvergaderingen te versturen; 
• om kosten kenbaar te maken en betalingsherinneringen te versturen; 
• om cijfers en begrotingen van IVV te communiceren; 
• om vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via e-mail, per post of 

telefonisch. 
 
 
Verstrekking aan derden 
Wanneer IVV de gegevens van haar leden aan een andere partij verstrekt, wordt vooraf 
afgestemd dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verder zal IVV de 
door verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of 
toegestaan is.  
 
 
Beveiligen en bewaren 
IVV heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en 
ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens van haar leden te beperken.  

• enkel geautoriseerde personen toegang hebben tot de gegevens, 
• dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd (wachtwoordcodes) 
• de veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd 
• de gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan 

zijn de gegevens die vanuit rechtswege langer moeten worden bewaard.  
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen worden 
gecommuniceerd via de website en de nieuwsbrief.  
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens 
Wijzigingen in NAW-gegevens dienen per mail te worden doorgegeven. Op aanvraag per 
mail kan inzage worden verkregen in de eigen opgeslagen NAW-gegevens.  
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
De leden hebben het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 
Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl  
 
Inwerkingtreding 
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 17 april 2018 en vormt 
onderdeel van het lidmaatschap van IVV. 
 
 


