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REGLEMENT INZAKE DE OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS BINNEN  
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 
 
 
 Het bestuur van voetbalvereniging sv Nootdorp heeft, gelet op:  
 
  -  De bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG); 
  -  De Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming; 
  -  De noodzaak de leden van sv Nootdorp te informeren over de omgang met  
  persoonsgegevens door de vereniging; 
  -  Het Reglement inzake de omgang met persoonsgegevens binnen de KNVB; 
 
 het volgende reglement vastgesteld: 
 
 
1.  Begripsbepaling 
 
  In deze gedragscode wordt verstaan onder: 
 
 a.  Bestuur:  
   Het bestuur van sv Nootdorp; 
  b. Commissie:   
   Jeugdcommissie, Kantinecommissie, Activiteitencommissie, Sponsorcommissie, 
  Trainers /Leiders; 
  c.  Betrokkene:  
   Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; 
  d.  Vereniging:  
   De voetbalvereniging sv Nootdorp; 
  e.  Lid:  
   Lid van sv Nootdorp; 
  f.  Aspirant-lid:  
   Natuurlijk persoon die verzocht heeft om te worden toegelaten als lid; 
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  g.  Ledenadministratie:  
   De administratie van persoonsgegevens van de vereniging; 
  h. Sponsoradministratie:   
   De administratie van persoonsgegevens t.b.v. sponsoren waarmee   
  verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten; 
  i.  Persoonsgegevens:  
   De persoonsgegevens van aspirant-leden en leden; 
 j.  Uitvoeringswet:  
   De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
 
2.  Verantwoordelijke 
 
  Het Bestuur is Verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevens-
 bescherming en de Uitvoeringswet. 
 
 
3.  Reglement omgang persoonsgegevens  
 
  Het reglement is zowel van toepassing op de geautomatiseerde als op de handmatige 
 verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Vereniging. 
 
 
4.  Doel gegevensverwerking  
 
  Het doel van de gegevensverwerking is: 
 
  a. Het voeren van een efficiënte en effectieve ledenadministratie ten behoeve van 
  sv Nootdorp; 
  b. Het informeren van leden, het aansturen voor roosters die moeten worden  
  gedraaid, het informeren bij activiteiten, het werven en informeren van leden,  
  het informeren van spelers voor wedstrijden/trainingen en uitjes activiteiten. 
 
 
5.   Beperking gegevensverwerking 
 
  De verwerking geschiedt slechts voor: 
 
  a.  de activiteiten die gelet op de doelstelling van de Vereniging gebruikelijk zijn; 
  b.  het verzenden van informatie aan de betrokkenen; 
  c.  het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, alsmede andere 
  activiteiten van intern beheer; 
  d.  het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; 
 
 
6.  Gegevens in de ledenadministratie 
 
  In de ledenadministratie worden van de aspirant-leden en leden niet meer dan de volgende 
 gegevens verwerkt: 
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  a.  achternaam, volledige voornamen; 
  b.  geboortedatum; 
  c.  adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats); 
  d.  registratienummer; 
  e. telefoonnummer(-s); 
  f.  e-mailadres(-sen); 
  g.  bankrekeningnummer(-s) (IBAN); 
  h. pasfoto 
 
 
7.  Verstrekking van persoonsgegevens 
 
  Persoonsgegevens uit de ledenadministratie worden slechts verstrekt aan: 

 
  a.  betrokkenen; 

b.  degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan 
 activiteiten (commissies, trainers en leiders); 
c.  het bestuur; 

 
 
8. Wijze van verwerking 
 
  Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden via: 
 
  a. E-mail 
  b. Brief 
  c. App 
  d. Facebook 
  e. Website 
 
 
9.  Verplichtingen bestuur 
 
  1.  Het bestuur treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de  
  doeleinden waarvoor zij worden verzamelend of vervolgens worden verwerkt, juist 
  en nauwkeurig zijn. 
 
  2.  Het bestuur legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer 
  om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van  
  onrechtmatige verwerking.  
 
   Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de 
  kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s 
  die de verwerking en de aard van de te  beschermen gegevens met zich meebrengen. 
  Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere  
  verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.  
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10.  Verwijdering van persoonsgegevens 
 
  De persoonsgegevens worden uit de administraties verwijderd: 
 
  1. 5 jaar na het opzeggen van het lidmaatschap 
  2. Na overlijden van de betrokkene 
 
 
11.  Inzage, correctie, verwijdering en afscherming 
 
  1.  Iedere betrokkene heeft het recht op inzage van zijn persoonsgegevens.  
  Hij dient daartoe schriftelijk een verzoek in bij het bestuur dat daarop binnen vier 
  weken beslist. 
 
  2.  Iedere betrokkene kan het bestuur verzoeken zijn verwerkte persoonsgegevens te 
  verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk 
  onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter 
  zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden 
  verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Hij dient daartoe een 
  schriftelijk verzoek in bij het bestuur dat binnen vier weken na ontvangst van het 
  verzoek hem schriftelijk mededeelt of dan wel in hoeverre aan het verzoek wordt 
  voldaan. Een weigering wordt met redenen omkleed. 
 
  3.  Het niet nemen van een beslissing door het bestuur als bedoeld in lid 1 of lid 2 staat 
  gelijk met weigering. 
 
  4.  In geval van weigering heeft de betrokkene binnen een termijn van vier weken na 
  ontvangst van de weigering recht van verzet bij het bestuur. Hij dient daartoe een 
  gemotiveerd verzoek in bij het bestuur. 
 
 
12.  Toepassingsgebied 
 
  Dit reglement is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor zover 
 deze door of namens het bestuur wordt verricht in de door de KNVB bijgehouden 
 ledenadministratie.  
 
 
13.  Citeertitel 
 
  Dit reglement kan worden aangehaald als reglement omgang persoonsgegevens van 
 voetbalvereniging sv Nootdorp. 
 
  Aldus vastgesteld door het bestuur op de datum: ………………………………………………………. 
   
 
 
 
  S. Jansen        J. Smits 
  Voorzitter        Secretaris 


