
PRIVACYVERKLARING 

Dit is een privacyverklaring van sv Poortugaal, gevestigd te Poortugaal en ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40341024. Deze privacyverklaring 

omschrijft welke persoonsgegevens sv Poortugaal verwerkt en voor welke doeleinden deze 

persoonsgegevens worden gebruikt. 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

1.1.  sv Poortugaal verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u: 

(a) Lid wordt van sv Poortugaal 

(b) Een werknemer van sv Poortugaal bent 

(c) Een functie uitoefent bij sv Poortugaal 

(d) De website [www.svpoortugaal.nl] bezoekt 

(e) Via het contactformulier contact met ons opneemt. 

 

1.2. sv Poortugaal verzamelt de volgende (persoons)gegevens: 

(a) Voornaam en Achternaam 

(b) Geboortedatum 

(c) Adresgegevens 

(d) Telefoonnummer 

(e) Mailadres 

(f) Bankrekeningnummer 

(g) Foto’s en/of Video’s tijdens activiteiten onder auspiciën van sv Poortugaal 

 Indien de  betrokkene minderjarig is, dan worden tevens de bovengenoemde gegevens van 

 de ouders/voogd  verzamelt. 

1.3. sv Poortugaal kan deze gegevens gebruiken om (het doel):  

(a) Het lidmaatschap te effectueren 

(b) De ledenadministratie te voeren 

(c) Nieuwsbrieven te verzenden 

(d) Contact met u op te nemen of te onderhouden 

(e) De website te informeren 

(f) Te voldoen aan de verplichtingen die sv Poortugaal heeft tegenover overkoepelende 

sportbonden en/of overheidsinstanties. 

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 

2.1 U kunt contact met ons opnemen via privacy@svpoortugaal.nl voor: 

(a) Meer informatie over de wijze waarop sv Poortugaal persoonsgegevens verwerkt 

(b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring 

(c) Inzage in de persoonsgegevens die sv Poortugaal wij met betrekking tot u verwerken 

(d) Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door sv Poortugaal. 

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS  

3.1 sv Poortugaal zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring 

genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk. 

http://www.svpoortugaal.nl/
mailto:privacy@svpoortugaal.nl


3.2 sv Poortugaal zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw 

gegevens te beveiligen. 

 

4. DERDEN 

4.1 sv Poortugaal verstrekt uw gegevens aan de volgende derden: 

(a) de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) 

(b) de gemeente Albrandswaard 

Deze derden gebruiken de gegevens voor a) ledenadministratie en b) subsidieaanvraag. 

5. FOTO – OF BEELDMATERIAAL 

5.1 sv Poortugaal maakt gebruik van foto- en of videomateriaal om de website, op social media 

en publicaties (promotiemateriaal) aantrekkelijker te maken en te laten zien waar de  

vereniging mee bezig is. De opnames, die door iedereen genomen kunnen zijn, kunnen 

gemaakt zijn tijdens verschillende gelegenheden en activiteiten binnen de clubwerking 

waarop leden, uw zoon/dochter en anderen op foto’s en video’s te zien zijn. 

5.2 sv Poortugaal gaat zorgvuldig  om met het foto- en beeldmateriaal en zal geen namen 

plaatsen bij het betreffende foto- en beeldmateriaal. Foto- en beeldmateriaal waardoor 

betrokken personen schade kunnen ondervinden, zullen niet worden geplaatst. 

5.3 Bij het aangaan van het lidmaatschap is verzocht om toestemming voor het gebruik van foto- 

en beeldmateriaal. Betrokkenen kunnen een verleende toestemming te allen tijde  intrekken. 

5.4 sv Poortugaal is niet verantwoordelijk voor derden die foto- en of videomateriaal maken en 

plaatsen zonder toestemming van de vereniging. Hierbij kan gedacht worden aan foto’s en of 

videomateriaal op (voetbal)nieuwswebsites of in kranten/magazines.  

  

6. WEBSITE 

6.1 sv Poortugaal beschikt over een website www.svpoortugaal.nl. Op deze website wordt 

gebruik gemaakt van Google-analytics. Deze toepassing is ingesteld conform de handleiding 

“Privacyvriendelijk instellen van Google Analytics” van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

6.2 De website van sv Poortugaal maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. 

Ook worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op de privacy van de 

bezoeker van onze  website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek 

aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die 

worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 

gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 

optimaliseren. Een bezoeker kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser 

zodanig in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Via de instellingen van de browser 

kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen worden gewijzigd. 

6.3 Via social media applicaties kunnen pagina’s van onze website worden gedeeld. Ook is het 

mogelijk dat onze website links bevat naar externe websites. Deze externe websites/social 

media forums alsmede de cookies die daar gebruikt worden, vallen niet onder de 

verantwoordelijk van sv Poortugaal en dit reglement.  

 

7. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 

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

aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen 

http://www.svpoortugaal.nl/

