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INFORMATIEBEVEILIGINGSBELEID VAN VOETBALVERENIGING SV NOOTDORP 
 
sv Nootdorp:    Secretaris: 
 
Sportpark Gravenhout  J.J.P. Smits 
De Poort 8    Waterlelie 29 
2631 PT  NOOTDORP   2631 DE  NOOTDORP 
KvK: 40408396 
KNVB: BBGZ27D 
 
Samenstelling Bestuur (juni 2018): 
 
S. Jansen  voorzitter 
J. Smits  secretaris 
R. Oostwouder Penningmeester 
J. Kok   Bestuurslid Jeugd 
F. ter Linden  Bestuurslid Business 
F. Lamens  Bestuurslid Facilitair Buiten 
Vacant   Bestuurslid Facilitair Binnen 
 
 
Beleid  
 
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - voorheen Wbp) en om te 
voorkomen dat gevoelige/privé gegevens die te herleiden zijn naar een persoon, in handen komen 
van onbevoegden hanteert voetbalvereniging sv Nootdorp het volgende beleid:  
 
1. Persoonlijke gegevens en documenten die persoonlijke gegevens bevatten die tijdelijk of 
 permanent bewaard moeten blijven, worden bewaard door de secretaris en betrokken 
 commissies op beveiligde media, d.w.z.:  
 
  a. Niet op eigen draagbare media (telefoon, USB stick etc.), maar op een ‘vaste’ 
  computer die minimaal beschermd is met een wachtwoord en een valide  
  virusscanner en waar andere familieleden geen toegang toe hebben.  
  b. Niet in de ‘cloud’ (iCloud, Google drive, etc.).  
 
  Het bestuur van sv Nootdorp beschikt over 4 laptops/PCs waarop persoonsgegevens kunnen 
 worden verwerkt. 
 
 
2. Een kopie van de documenten die bewaard moeten worden, wordt bewaard op de 
 beveiligde USB stick van de vereniging. Deze USB stick wordt elke drie jaar preventief 
 vervangen door een up-to-date versie. De oude wordt vernietigd.  
 
 
3. Bij het wisselen van de secretarisfunctie krijgt de nieuwe secretaris de beveiligde USB stick 
 van de vereniging en dient de oude secretaris alles van zijn computer te wissen.  
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4. Persoonlijke gegevens en documenten die persoonlijke gegevens bevatten, worden 
 uitsluitend verstrekt aan (commissie-) leden die deze nodig hebben voor een 
 opdracht/verwerking.  
 
 
5. Documenten van leden die persoonlijke gegevens bevatten, worden uitsluitend 
 verstuurd aan de secretaris en betrokken commissies en niet aan andere leden. De secretaris 
 en betrokken commissies zorgen voor de juiste distributie.  
 
 
6. Na verwerking en het versturen van documenten die persoonlijke gegevens bevatten, 
 moeten deze worden vernietigd, d.w.z.:  
 
  a. Ontvangen persoonlijke gegevens en documenten die persoonlijke gegevens  
  bevatten, worden uit de e-mailbox verwijderd (ook uit de verwijderde   
  items/prullenbak).  
  b. Verzonden persoonlijke gegevens en documenten die persoonlijke gegevens  
  bevatten, worden uit de e-mailbox verwijderd (ook uit de verwijderde   
  items/prullenbak).  
  c. Persoonlijke gegevens en documenten die persoonlijke gegevens bevatten, worden 
  van de harde schijf verwijderd (ook uit de verwijderde items/prullenbak).  
  d. Documenten die persoonlijke gegevens bevatten en zijn uitgeprint, dienen na  
  gebruik direct vernietigd te worden.  
 
 
7. De secretaris is in opdracht van de voorzitter verantwoordelijk voor het correct uitvoeren 
 van het informatiebeveiligingsbeleid door alle commissies en leden.  
 
 
8. De secretaris is verplicht te melden aan het bestuur wanneer een (commissie-) lid in 
 overtreding is ten aanzien van het informatiebeveiligingsbeleid.  
 
 
9. Het bestuur draagt zorg voor het, in het kader van de AVG, afsluiten van verwerkers-
 overeenkomsten met sponsoren en voor het vragen van toestemming aan alle leden voor 
 het gebruik van hun persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 van het reglement. 
 
 
10. SV Nootdorp maakt, op haar locatie, ter beveiliging van mens en eigendommen gebruik van 
 een CCTV-circuit (camerabeveiligingssysteem) waarmee persoonsinformatie verzameld 
 wordt. Camerabeelden worden automatisch na twee weken overschreven en kunnen slecht 
 door het bestuur geraadpleegd worden. 
 
 
11. SV Nootdorp gebruikt haar website en TV-systeem voor sponsoring als middel voor het delen 
 van (persoons-)informatie als bedoeld in artikel 4 lid b van haar reglement. 
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12. Dit beleid is onlosmakelijk verbonden aan het ‘Reglement inzake de omgang met 
 persoonsgegevens binnen voetbalvereniging SV Nootdorp’. 
 
Persoonlijke gegevens  
 
In de administraties worden van de aspirant-leden en leden niet meer dan de volgende gegevens 
verwerkt:  
 
a.  achternaam, volledige voornamen; 
b.  geboortedatum en geboorteplaats; 
c.  adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats); 
d.  registratienummer; 
e. telefoonnummer(-s); 
f.  e-mailadres(-sen); 
g.  bankrekeningnummer(-s) (IBAN); 
h. pasfoto 
 
 


