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Privacy en bescherming van persoonsgegevens 
Purmersteijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Via deze 
Privacy policy geven wij nadere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
 
Privacywetgeving (AVG) 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation 
(GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat over het bewaren en beschermen 
van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op 
Sportverenigingen en daarmee op Purmersteijn.  
 
Privacy policy en privacybeleid 
In deze privacy policy geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking 
van persoonsgegevens door Purmersteijn. 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Dit zijn gegevens die iets over mensen zeggen. Wanneer (een combinatie van) deze 
gegevens naar mensen herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. 
Bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen 
met uw geboortedatum. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 
Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. 
 
Van wie verwerkt Purmersteijn persoonsgegevens? 
Purmersteijn verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een 
relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

 Mensen die lid zijn van Purmersteijn of ooit lid zijn geweest. 
 Mensen die bij Purmersteijn vrijwilligerstaken uitoefenen. 
 Mensen die in dienst zijn bij Purmersteijn, denk hierbij met name aan betaalde trainers. 
 Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, 

willen krijgen of hebben gehad. Denk hierbij aan sponsoren en leveranciers van onze 
kantine. 
 
Minderjarigen 
Indien u zich als minderjarige (jonger dan 16 jaar) als lid wenst te registreren, dient u hiertoe 
expliciete toestemming van uw ouder of voogd te hebben. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens? 
Bij Purmersteijn worden de persoonsgegevens van de leden verwerkt door de 
Ledenadministratie via Sportlink. Dit is een softwareapplicatie waarin verenigingen hun 
ledenadministratie bijhouden. Het overgrote deel van de sportverenigingen in Nederland 
maakt gebruik van de diensten en oplossingen die Sportlink te bieden heeft. Sportlink is 
hiermee marktleider op het gebied van het automatiseren van de ledenadministratie voor 
sportbonden en sportverenigingen en staat bekend als robuust en veilig.   
Voor meer informatie over Sportlink, zie https://www.sportlink.nl/voor-wie/voetbal/.  
Daarnaast worden gegevens van de sponsoren verwerkt door onze Sponsorcommissie en 
gegevens van leveranciers door de Kantinecommissie. 
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Waarvoor verwerkt Purmersteijn persoonsgegevens? 
Als u lid wilt worden van Purmersteijn of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere 
relatie met ons aan wilt gaan, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw 
gegevens kunnen wij u bijvoorbeeld op de juiste wijze inschrijven als lid, zorgdragen voor uw 
aanmelding bij de KNVB en een Verklaring Omtrent Gedrag voor u aanvragen als u 
vrijwilliger bij onze jeugdteams bent. 
Als u eenmaal lid of relatie van Purmersteijn bent, dan willen wij u goed van dienst kunnen 
zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te 
onderhouden en u te informeren over de lidmaatschap gerelateerde zaken. Daarnaast zijn er 
praktische zaken waarvoor wij gegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor het maken van de 
teamindelingen en de administratieve processen rondom de contributie. 
 
Verwerkt Purmersteijn ook bijzondere persoonsgegevens? 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, 
strafrechtelijk verleden, seksuele geaardheid, etnische gegevens, of gegevens betreffende 
ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de 
wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat geval verwerken wij deze gegevens 
alleen als dat noodzakelijk is. U kunt hierbij denken aan gegevens over uw gezondheid of 
blessures, wanneer daar een teamleider of verzorger van Purmersteijn van moet weten. 
 
Hoe gaat Purmersteijn met persoonsgegevens om? 
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor 
normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 

 De ledenadministratie van Purmersteijn kan uw gegevens muteren, naar aanleiding van de 
door u aangeleverde informatie.  

 Binnen de vereniging kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door 
medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie/taak toegang toe moeten hebben. 

 Binnen een team kunnen leden bijvoorbeeld elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij u 
aangegeven heeft dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van 
onderlinge afspraken of contact met elkaar houden via bijvoorbeeld een whatsapp-groep. 

 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij 
gebruik van bijvoorbeeld een derde partij voor: 
- De ondersteuning van onze administraties en competities met behulp van Sportlink; 
- Het verzorgen van de financiële administratie. 

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij 
hiervoor uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te 
waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen 
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij 
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. 
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Purmersteijn gebonden aan de daarvoor 
geldende wet- en regelgeving. 
 
Kan ik zien welke gegevens Purmersteijn van mij verwerkt? 
Een ieder heeft het recht op inzage van de van hem of haar vastgelegde gegevens en om 
gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.. Op uw verzoek kan 
Purmersteijn u informatie geven over de van u geadministreerde gegevens, met betrekking 
tot uw lidmaatschap van of relatie met Purmersteijn. U dient zich bij een dergelijk verzoek 
wel te legitimeren. 
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Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Purmersteijn, kunt 
u terecht bij het bestuur van de verenging via een mail naar bestuur@purmersteijn.nl.  
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Wijzigingen van het privacybeleid 
Purmersteijn past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op 
de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacy policy worden opgenomen. 
Wij raden u dan ook aan de Privacy policy regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke 
wijzigingen zal Purmersteijn u via de website informeren. 
 


