
PRIVACYVERKLARING 

Dit is een privacyverklaring van RVV Neptunus-Schiebroek gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40342486 (hierna Neptunus-

Schiebroek). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Neptunus-Schiebroek 

verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

1.1  Neptunus-Schiebroek verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u: 

(a)  lid wordt 

(b)  zich inschrijft voor opleiding 

(c)  zich aanmeldt voor een evenement of gebeurtenis 

(d)  een duurzaam vrijwilliger van Neptunus-Schiebroek bent 

 (e) via het contactformulier contact met ons opneemt; 

1.2  Neptunus-Schiebroek verzamelt de volgende (persoons)gegevens: 

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien 

mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. In het 

register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de 

vereniging noodzakelijk zijn. 

1.3  Neptunus-Schiebroek kan deze gegevens gebruiken om (het doel):  

contributie inning te verrichten, het lidmaatschap te effectueren, contact met u op te nemen of  te 

onderhouden; de dienst te leveren; afspraken te maken, de website te optimaliseren; 

urenregistratie; de dienstverlening van Neptunus-Schiebroek te verbeteren 

2.  INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 

2.1  U kunt contact opnemen met Dion Wevers en/of Wilko Poulie via ledenadministratie@neptunus-

schiebroek.nl of secretaris@neptunus-scheibroek.nl  voor: 

(a)  meer informatie over de wijze waarop Neptunus-Schiebroek persoonsgegevens verwerkt; 

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 

(c)  inzage in de persoonsgegevens die Neptunus-Schiebroek wij met betrekking tot u verwerken; 

(d)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Neptunus-Schiebroek. 

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS  

3.1  Neptunus-Schiebroek zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring 

genoemde doeleinden.  Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of 

een bestaande wettelijke verplichting. 

3.2  Neptunus-Schiebroek zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw 

gegevens te beveiligen. 

 



4.  DERDEN 

4.1  Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde 

gegevens aan derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze 

verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Doorgifte van de gegevens zonder 

een besluit van de algemene vergadering en zonder het recht op bezwaar gebeurt voor de 

noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder aan de bond, en 

aan overheden of instellingen, onder andere in verband met te verkrijgen subsidies.  

4.2  Neptunus-Schiebroek verstrekt uw gegevens aan de volgende derden: 

gelieerde organisaties 

Deze derden gebruiken de gegevens voor:  

(a) het lidmaatschap te effectueren (KNVB/Sportlink) 

(b) communicatiedoeleinden (Voetbal Assist/ website) 

5.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 

5.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan 

om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen 


