Verklaring persoonsgegevens leden van N.S.F.V. Morado CF
Studentensportvereniging Morado CF heeft dit document opgesteld om een duidelijk beeld
te schetsen waar de gegevens die wij van onze leden verzamelen voor gebruikt worden. Dit
is in overeenstemming met de wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . De
vereniging is er van bewust dat de betreffende gegevens vertrouwelijke informatie bevatten
en Morado CF zal deze gegevens dan ook op een verantwoordelijke manier verwerken om
jouw privacy te beschermen. Wanneer je lid wordt van Morado CF, ga je akkoord met de
privacyvoorwaarden die in dit document beschreven worden. Op het moment dat je niet
akkoord wilt gaan met deze voorwaarden kan je ook niet lid worden van de vereniging.
Iemands persoonsgegevens kunnen altijd opgevraagd en ingezien worden bij de secretaris
en het is ook altijd mogelijk om wijzigingen door te geven. Het bestuur van Morado CF heeft
als enige de mogelijkheid om bij persoonsgegevens te kunnen, tenzij anders wordt
beschreven in dit document.
Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens:
De volgende persoonsgegevens worden met de volgende doeleinden verzameld.
● De voor- en achternaam worden verzameld om onderscheid te kunnen maken
tussen de leden en om een lid in te schrijven bij de KNVB.
● Geboortedatum wordt geregistreerd om een lid in te kunnen schrijven bij de KNVB.
● Wij verzamelen zowel studentnummers van leden van de HAN of van de Radboud
Universiteit, omdat deze door het Radboud Sport Centrum gecontroleerd dienen te
worden om na te gaan of genoeg van onze leden student zijn op de HAN of aan de
Radboud Universiteit.
● De pasfoto van het lid wordt gebruikt om deze persoon in te kunnen schrijven bij de
KNVB. Dit is verplicht om speelgerechtigd verklaard te kunnen worden.
● Het e-mailadres wordt geregistreerd om contact op te kunnen nemen met het lid en
deze op de hoogte te houden.
● Op activiteiten van Morado of aan Morado gerelateerde activiteiten wordt foto- en
videomateriaal geproduceerd om leden een terugblik te kunnen bieden van de
desbetreffende activiteiten. Dit materiaal wordt voornamelijk gemaakt en verwerkt
door de activiteitencommissie van Morado CF. Foto’s worden gepubliceerd achter
een login op de website van Morado en kunnen alleen gewijzigd worden door het
bestuur van Morado CF. Daarnaast kunnen foto’s gepubliceerd worden in de
nieuwsbrief, op sociale media of in de Cosmorado. Wanneer je als lid niet op een
(bepaalde) foto wil staan, kun je dit aangeven bij de fotograaf. Mocht de foto al
gepubliceerd zijn op de website van Morado of op sociale media, dan kan via een op
de site gespecificeerd mailadres gevraagd worden om de foto te verwijderen en zal
de foto verwijderd worden. Foto’s kunnen opgevraagd worden door ex-leden
wanneer zij zelf op deze foto’s staan.
● Het geschatte eindjaar van de studie vragen wij om een inschatting te maken
hoeveel leden wij de komende jaren zullen behouden.
● De adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) vragen wij om
deze persoon in kunnen schrijven bij de KNVB.
● Het telefoonnummer van het lid wordt geregistreerd om indien deze personen niet via
de mail te bereiken is, toch contact op te kunnen nemen.

●

Het bankrekeningnummer van leden wordt opgevraagd om zowel contributie als borg
te kunnen afschrijven.

Bewaren van de persoonsgegevens:
Bovengenoemde persoonsgegevens worden beveiligd bewaard door Morado CF. De
gegevens worden beveiligd bewaard in het programma Sportlink van de KNVB. Gegevens
worden niet verwijderd nadat een lid stopt bij Morado, omdat de gegevens bij de KNVB in
server blijven. Alle gegevens in bezit van Morado CF worden een jaar na uitschrijving
verwijderd.
Wijziging van de privacyverklaring:
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden met instemming van de algemene
ledenvergadering van Morado CF. Indien deze privacyverklaring gewijzigd wordt, wordt u
hiervan via de mail op de hoogte gesteld. De toestemming voor het verwerken van uw
gegevens kan te allen tijde worden ingetrokken, met uitzondering van gegevens die vallen
onder artistieke of literaire vrijheid (onder meer publicatie van video’s en foto’s op internet).

