Privacyprotocol
1.

Algemeen
Sportclub Monster moet – voor het kunnen uitvoeren van haar taken en als lid van de KNVB –
persoonsgegevens vastleggen over haar leden, medewerkers en vrijwilligers. Ten behoeve
hiervan wordt een ledenadministratie gevoerd. In dit protocol wordt vastgelegd welke
persoonsgegevens worden vastgelegd, wat het doel van de registratie is, wie er toegang toe
heeft en hoe wordt omgegaan met gegevensverstrekking.
De persoonsadministratie(s) vallen onder de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van de
secretaris van de vereniging.
Ook wordt in dit protocol beschreven hoe Sportclub Monster omgaat met het publiceren van
foto’s (portretrecht) op de website, sociale media en op de TV- en videosystemen in het clubgebouw en op het sportpark.
Voorts gaat het protocol in op het VOG-beleid van onze vereniging.
Dit protocol brengen we onder de aandacht van onze haar leden, medewerkers en
vrijwilligers. Het protocol wordt gepubliceerd op de website, zodat ook bezoekers zich
kunnen vergewissen van ons privacybeleid.

2.

Overzicht persoonsregistraties en het doel van de registratie
Sportclub Monster kent een aantal persoonsregistraties, dat om uiteenlopende doelen
worden bijgehouden:
A. KNVB SportLink-ledenadministratie (beheerder is Ton Vollebregt)
De KNVB-sportlink administratie wordt bijgehouden om leden van Sportclub Monster aan
te melden als lid bij de KNVB, wat resulteert in het toekennen van een KNVB-lidnummer
aan de desbetreffende persoon. Dit KNVB-lidnummer is de unieke sleutel van deze
persoon waar alle KNVB-activiteiten, overschrijvingen, sancties, etc aan worden
gerelateerd. Aanmelden als lid van Sportclub Monster betekent automatisch dat u ook lid
bent van de KNVB en dat uw geregistreerde gegevens bij de KNVB bekend zijn en door de
KNVB mogen worden gebruikt binnen de doelen van het KNVB-privacybeleid. Op het
inschrijvings-formulier voor nieuwe leden van Sportclub Monster staat aangegeven dat
leden ook zullen worden aangemeld bij de KNVB en dat de omgang met geregistreerde
persoonsgegevens is vastgelegd in dit privacyprotocol.
Het volgende tekstkader is afkomstig van de KNVB waarin het KNVB-privacybeleid wordt
toegelicht:
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Verstrekken aan anderen door de KNVB
In de algemene vergadering van juni 1992 hebben de leden van de KNVB het besluit genomen het
ledenbestand van de KNVB beschikbaar te gaan stellen voor dienst- en productinformatie. De
redenen hiervoor waren enerzijds de noodzaak tot aanvulling van de algemene middelen van het
amateurvoetbal, die anders via structurele contributieverhogingen moesten plaatsvinden,
anderzijds kwam het tegemoet aan de behoefte van KNVB-sponsors en -partners om acties richting
de KNVB-leden te ontwikkelen. Aan dit gebruik zijn door de algemene vergadering wel
voorwaarden gesteld:
- adressen mogen alleen beschikbaar worden gesteld als de actie of het product enig verband
houdt met de activiteiten van de KNVB of met voetballen of sport in het algemeen. Dit kan
gaan van doucheschuim en andere toiletartikelen, voetbalbladen of andere sporttijdschriften
tot internetdiensten die door een netwerkprovider worden aangeboden. Iedere aanvraag
wordt apart beoordeeld. Daarnaast wordt gekeken of het product of de actie wel aansluit op
de doelgroep die men met de actie wil bereiken, en of algemene normen en waarden van
fatsoen worden nageleefd. Ook wordt er op gelet dat er niet te vaak een actie het land in
gaat;
- alleen de gebruikelijke gegevens voor reclameacties worden verstrekt. Dit zijn naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer. Deze gegevens worden na selectie, bijvoorbeeld op leeftijd,
geslacht of regio, in één bestand voor die eenmalige actie doorgegeven;
- leden die niet mee willen doen aan acties, moeten dat kenbaar kunnen maken aan de KNVB.
Informeren
Dat de KNVB persoonsgegevens van haar leden aan derden beschikbaar stelt is opgenomen in de
meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast wordt er in elke editie van
De Bal redactioneel aandacht aan besteed. Daarbij wordt ook vermeld bij welk adres men zich kan
afmelden als men geen prijs meer stelt op berichtgeving over sponsoracties of andere product- of
diensteninformatie. Dit adres is: Postbus 784 3700 AT Zeist.
Bijhouden
De KNVB houdt nauwkeurig de gegevens bij: wie heeft om het bestand verzocht (een van de
sponsors, een ander bedrijf, een onderzoeksinstituut, de overheid), om welke actie gaat het,
waarop werden de adressen geselecteerd en wanneer vindt de actie plaats. Als een lid van de
KNVB wil weten of zijn gegevens voor een actie of onderzoek zijn gebruikt, kan dit op grond van
deze gegevens worden nagegaan. Op grond van de WBP moeten die gegevens tot één jaar na het
verstrekken van de gegevens worden bewaard.

B. Contributie administratie (beheerder is Jos Barendse)
In deze, onder verantwoordelijkheid van de penningmeester extern ondergebrachte
administratie, worden de contributies gefactureerd en wordt de inning bijgehouden. De
ledengegevens worden ontleend aan de KNVB Sportlink-administratie door de
penningmeester.
C. Personeelsadministratie (beheerder is Jos Barendse)
Dit is een door de penningmeester gevoerde administratie, waarin de vergoedingen aan
trainers worden geregistreerd. De gegevens worden verstrekt aan een
administratiekantoor, dat de wettelijk verplichte salarisadministratie voert en de
opgaven aan de belastingdienst verzorgt. In het kader van de kascontrole kan de
Kascontrolecommissie deze administraties inzien.
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D. SponsorCommissie (beheerder is Jelle van der Arend)
De sponsorcommissie voert een administratie waarin alle sponsoren zijn opgenomen,
incl. de wederzijdse contractuele verplichtingen. Deze administratie wordt gevoerd door
alle leden van de sponsorcommissie. Inzage ter controle en afdracht van
sponsorinkomsten is belegd bij de penningmeester.
E. Ledenadministratie van de Businessclub (beheerder is Marvin Koot)
Deze administratie wordt gevoerd door de Commissie Businessclub, waarin alle leden zijn
opgenomen. Deze administratie wordt gevoerd door de leden van de Commissie
Businessclub Sportclub Monster (beheerder is dhr.Marvin Koot). Inzage ter controle en
afdracht van sponsorinkomsten is belegd bij de penningmeester.
F. Leden dappere strijders (beheerder is Martin van Rest)
De dappere strijders zijn de supportersvereniging van de Sportclub Monster, zij
organiseren extra evenementen, bussen bij uitwedstrijden, kaartavonden etc. Voor de
leden van deze supportersvereniging worden de activiteiten georganiseerd, maar ook
nieuwe leden kunnen altijd (tegen betaling) aansluiten bij de activiteiten. Beheerder.

3.

Geregistreerde persoonsgegevens
De volgende gegevens worden in de verschillende administraties beheerd:

X
X

F: Dappere strijders

1

X
X
X
X
X
X
X
X
X

E: Businessclub

X
X
X
X

D: Sponsorcommisie

B: Contributie
administratie

Lidnummer
Naamgegevens
Adresgegevens
E-mailadres
Nummer identiteitsbewijs
Geboortedatum
Geslacht
Registratiedatum
Afmelddatum
Indicatie G-lid of niet
Telefoonnummer(s)
Activiteit / Categorie
Leeftijdscategorie1
Functie2

C: Personeelsadministratie

A: KNVB Sporlink
Ledenadministratie
X
X
X
X

Gegeven

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

De leeftijdscategorie wordt door de KNVB automatisch afgeleid op basis van de leeftijd van het
spelende lid.
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E: Businessclub

F: Dappere strijders

4.

X

D: Sponsorcommisie

Bankrekening / Girorekening
Indicatie betaling per incasso / betalling per
acceptgiro
Bedrag

C: Personeelsadministratie

B: Contributie
administratie

A: KNVB Sporlink
Ledenadministratie

Gegeven

X

X

X

X

X

X

X

X

Toegang en gegevensverstrekking
A. KNVB SportLink-ledenadministratie
De KNVB-sportlink ledenadministratie is een multi-user systeem. De database van het
systeem staat op een centrale server bij de provider Sportlink. Sportlink is verantwoordelijk voor het maken van backups van de gegevens in het systeem.
Via het aanmaken van inlogaccounts en het koppelen van een bepaalde rol kunnen
functionarissen binnen de vereniging toegang krijgen tot deze ledenadministratie.
De rechten worden vanaf 1 augustus 2020 toegekend en ingetrokken door de
Ledenadministratie en Functionaris gegevensbeheer i.c. de heer T.Vollebregt. Hij houdt
hiertoe een register van autorisatierechten bij en overlegt de wijzigingen met de
secretaris (zijn vervanger en plv. Functionaris gegevens bescherming van Sportclub
Monster).
Doelbinding
Naast voornoemde personen zijn een aantal kaderleden en de penningmeester
gerechtigd de ledenadministratie voor de voor hen specifieke doeleinden te benutten. Zij
kunnen lijsten vervaardigen en printen voor gebruik binnen de vereniging. Gegevens
mogen worden verstrekt aan die personen die dat voor de uitoefening van hun functie
binnen de vereniging nodig hebben. De personen in kwestie mogen de informatie niet
verder verspreiden aan derden.
Daarnaast is er een gebruikersovereenkomst getekend met het bedrijf ClubCollect die
door tussen komst van de penningmeester de incasso van de contributie verzorgt.
B. Overige administraties
Hiertoe zijn de verantwoordelijken beschreven in hoofdstuk 2. Zij benutten de gegevens
louter voor het voeren van de betreffende administratie, verder is gebruik uitgesloten.
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5.

Omgang met beeldmateriaal (foto’s en video) van personen (beheerder Ton Vollebregt)
Op en rond de velden van Sportclub Monster en in het clubgebouw worden foto’s gemaakt
door aanwezige bezoekers, leden, ouders en supporters die een camera bij zich hebben.
Wees u daarvan bewust en maak kenbaar als u dat niet wilt. Het is voor het bestuur niet
mogelijk te handhaven, dat foto’s van uw kind of uzelf door derden (buiten Sportclub
Monster) gemaakt op sociale media of internet gaan circuleren.
De vereniging maakt zelf ook foto’s met als doel een spiegel te zijn voor gebeurtenissen en
sfeer binnen de club. Deze foto’s worden aangeleverd aan de redacties van onze officiële
website (www.sportclubmonster.nl), de officiële Facebook- en Instagrampagina van
Sportclub Monster (https://www.facebook.com/SportclubMonster) Instagram:
@sportclub_monster) en het TV-systeem in het clubgebouw.
Als u dat niet wilt, laat svp weten aan secretariaat@sportclubmonster.nl
Aangeleverde foto’s en video’s waarop leden, supporters en bezoekers staan afgebeeld,
kunnen door de redacties van de website, Facebook-pagina of TV-systeem worden gebruikt,
mits het plaatsen van de foto passend is volgens de regels van het portretrecht:
Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het
portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich alleen verzetten tegen publicatie (openbaarmaking), voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten. Er is geen
grond om het maken van de foto zelf te verbieden.
De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie
te verzetten:
- privacy-overwegingen: Een dader of slachtoffer van een misdrijf die niet in een krant of encyclopedie
wil worden afgebeeld kan zich hierop beroepen. Een politicus, bekend zakenman, topsporter of ander
algemeen bekend persoon, kan zich hier niet zo gemakkelijk op beroepen.
- Commerciële belangen: een bekende sporter of popster kan zijn foto willen gebruiken om geld te
verdienen door middel van merchandising.
- De afgebeelde persoon wordt in de afbeelding voor schut gezet of belachelijk gemaakt. Bepalend is
daarbij niet de bedoeling van de maker, maar of het zo opgevat kan worden; of iemand zich door de
foto in zijn eer aangetast kan voelen.
- De wijze van afbeelden is onredelijk schadelijk voor het imago van de persoon.
- De afbeelding wordt gebruikt om reclame of propaganda te maken voor iets waar de afgebeelde
persoon niet achter staat. De omvang van de oplage van de publicatie is daarbij niet van belang. De
actrice Kitty Courbois maakte ooit met succes bezwaar tegen gebruik in een in kleine oplage verspreid
extreem-rechts pamflet van een eerder in een dagblad verschenen foto van haar in haar klassieke rol
van Kniertje in het bekende toneelstuk 'Op hoop van zegen'.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Portretrecht

Kort gesteld komt het erop neer dat de verschillende redacties van Sportclub Monster geen
foto’s zullen publiceren waarbij het belang van de persoon op de foto wordt geschaad.
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Het bestuur van Sportclub Monster heeft dit alleen in de hand voor de bovengenoemde
officiële website van Sportclub Monster en de sociale media van Sportclub Monster. Het
bestuur van Sportclub Monster heeft geen zeggenschap of beheermogelijkheden over alle
overige webpagina's, elftal-pagina's, Facebook- en instagrampagina’s op internet die formeel
niet aan Sportclub Monster gelieerd zijn.
Bovenstaande geldt ook voor het Videoanalyse-systeem. Teamspelers worden vooraf
geïnformeerd dat van een wedstrijd of training video-opnamen worden gemaakt. Deze
opnamen worden na afloop geanalyseerd en besproken met de spelersgroep, met het
oogmerk het spel te verbeteren. De beelden worden maximaal 4 weken bewaard en daarna
vernietigd.
Beveiligingsbeelden
Op de vereniging worden ook beelden gemaakt voor beveiligingsdoeleinden. Het gaat hierbij
om:
1. Buitencamera’s met zicht op het clubgebouw, de fietsenstalling, andere gebouw, terras en
omliggende velden.
2. Binnencamera’s in de volgende ruimten: kantine (kassa plekken), hal en trap (boven) en
hal en gangen (beneden).
Deze beelden zijn alleen toegankelijk voor de functionaris gegevensbeheer i.c. de heer T.
Vollebregt. Hij houdt een register bij van momenten waarop hij de beelden bekijkt, vanwege
(vermeende) calamiteiten en doet schriftelijk verslag aan bestuur.

7.

Elke vrijwilliger, die werkt met kinderen tot 18 jaar, vragen we een Verklaring omtrent
Gedrag (VOG) aan te vragen en daar helpen we bij
In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor
minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond ‘Goed gedrag’ bij Sportclub
Monster hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan we
denken. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema van
bijvoorbeeld Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen. Belangrijk is om dit onderwerp
binnen vereniging bespreekbaar te maken en is het van groot belang dat de vereniging een
actief beleid voert hierop. Een helder ‘Goed gedrag beleid’ bevordert een veilig sportklimaat
voor al onze leden en begeleiding. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee Sportclub Monster
een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het
verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is
gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. Als
vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er
besloten om alle vrijwilligers, bestuursleden, trainers en coaches die indirect/direct
werkzaam zijn met minderjarigen te vragen een VOG aan de vereniging te overleggen. Pas
dan kunnen wij als Sportclub Monster staan voor ons beleid, dat zijn we aan ouders en onze
leden verplicht. De VOG kan worden aangevraagd (gratis) bij de Dienst Justis van het
Ministerie van Justitie & Veiligheid op https://www.justis.nl/producten/vog/aanvragen of u
zoekt contact met de leden van onze normen en waarden Commissie via
rens@sportclubmonster.nl
Na twee weken ontvangt u de VOG thuisgestuurd en wij verzoeken u deze bij ontvangst in
scannen en mailen naar rens@sportclubmonster.nl.
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