Privacyverklaring R.k.v.v. JEKA
Rkvv JEKA vindt het belangrijk dat al haar leden met plezier kunnen sporten en dat de aan de
vereniging beschikbaar gestelde persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt.
In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Toelichting
25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze
Europese wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter
bescherming van de privacy van de burgers.
Rkvv JEKA doet er alles aan de privacy van haar leden en anderen bij de vereniging betrokken
personen te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. JEKA houdt zich in
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze
zijn verstrekt, en die hieronder zijn beschreven;
- verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
- vragen om uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van verstrekte persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen teneinde de beveiliging
van persoonsgegevens te waarborgen;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan of delen met andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van de individuele rechten omtrent persoonsgegevens, betrokkenen hierop willen
wijzen en deze respecteren.
Als JEKA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van leden en
betrokkenen. Indien iemand na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan
dit document.
Doelen van de gegevensverwerking
1.
Het hoofddoel van Rkvv JEKA is het beoefenen en bevorderen van de voetbalsport (zie
statuten, artikel 3.). De vereniging tracht dit doel te bereiken door het lidmaatschap van de KNVB,
door deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en
evenementen, door zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren en een
accommodatie tot stand te brengen en te verbeteren. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk om
van iedereen die lid is persoonsgegeven te registreren.
Ter ondersteuning van het hierboven beschreven doel gelden een aantal subdoelen:
2.
Het voeren van een adequate ledenadministratie;
3.
Het verzorgen van een goede financiële administratie;
4.
Het communiceren van voor leden en betrokkenen van belang zijnde informatie;
5.
Het bevorderen van de (vijf pijlers van de) verenigingscultuur, zoals deze in 2009 door de
Algemene Ledenvergadering is vastgesteld.
6.
Het aan de vereniging binden van sponsoren, vrijwilligers en donateurs.
7.
Het bevorderen van een veilig sportklimaat.
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Persoonsgegevens
Met ‘persoonsgegevens' wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan
worden. Deze definitie is in overeenstemming met de bepaling hierover in de AVG.
Persoonsgegevens kunnen we op verschillende momenten bewaren, zoals bij aanvang van het
lidmaatschap, als onze website of facebookpagina wordt bezocht of als iemand contact met ons
opneemt.
- Ledenadministratie en financiële administratie.
Met het aangaan van het lidmaatschap van Rkvv JEKA wordt middels het aanmeldingsformulier
toestemming gegeven tot het verwerken van gegevens. Deze gegevens zijn nodig om de
overeenkomst, die met het lidmaatschap ontstaat, uit te voeren. Als er voor gekozen wordt om
persoonsgegevens niet met Rkvv JEKA te delen, dan kan er bijvoorbeeld geen contributie
geïncasseerd worden of een speler niet in een team worden ingedeeld, waardoor trainen, voetballen
of werkzaamheden anderszins verrichten niet mogelijk is; het lidmaatschap komt dan niet tot stand.
De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard in Sportlink, een programma dat rechtstreeks in
verbinding staat met de KNVB. Gegevens zullen niet zonder toestemming verwerkt worden buiten de
KNVB, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
De gegevens die geregistreerd worden zijn:
- Naam en voornamen;
- Geboortedatum;
- Adresgegevens;
- Woonplaats;
- Telefoonnummer;
- IBAN-nummer (banknummer);
- E-mailadres;
De ledenadministratie van JEKA voldoet aan de volgende vereisten:
- De ledenadministratie houdt de lid gegevens juist en nauwkeurig bij;
- De lid gegevens worden afdoende beveiligd;
- Op verzoek zal JEKA inzage verlenen in de eigen opgeslagen lid gegevens;
- JEKA gebruikt de lid gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
Bv. administratieve doeleinden, voldoen aan de eisen van de KNVB, communicatie & informatie
mbt. JEKA, indelen van spelers in de juiste categorie, inzet van leden op vrijwilligersactiviteiten.
- Communicatie.
Ten behoeve van alle doelen en subdoelen van JEKA is het noodzakelijk dat er communicatie
plaatsvindt, zowel op individuele basis als via algemene media. Rkvv JEKA maakt, naast individuele
communicatie via telefoon en e-mail, gebruik van communicatie via de algemene website, via
specifieke websites voor bepaalde activiteiten, zoals bijvoorbeeld de JEKA-kampweek website, een
nieuwsbrief, via een facebook account.
Ten behoeve van deze communicatie worden van leden en betrokkenen hun e-mailadres
geregistreerd. Met het aangaan van het lidmaatschap verklaren leden zich akkoord met het gebruik
door JEKA van deze social media voor communicatieve doeleinden. Voor andere betrokkenen geldt
hetzelfde met het beschikbaar stellen van hun e-mailadres of het aanmelden voor de nieuwsbrief.

- Bevorderen van de verenigingscultuur.
De vijf pijlers van de Jeka cultuur.
Samenwerken: Alle leden samen vormen de vereniging en realiseren samen de doelstelling.
Dat betekent ook ieder lid een bijdrage levert aan het uitvoeren van noodzakelijke taken. Het is nodig
dat we daarvoor persoonsgegevens kunnen gebruiken om daarover te communiceren.
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Spelplezier en leren. We vinden het van belang dat ieder lid in de gelegenheid wordt gesteld
om zich verder te ontwikkelen. Daartoe worden bijvoorbeeld, in het kader van het technisch beleid,
persoonsgegevens geregistreerd over het (voetbaltechnisch) niveau en kwaliteiten van de speler.
Maatschappelijke rol. Voor communicatie met leden en andere betrokkenen over diverse,
niet specifiek voetbal gerelateerde activiteiten van Jeka is het nodig persoonsgegevens (naam, adres,
emailadres) te registreren.
Financieel beleid. Voor het incasseren van contributie is registratie van relevante gegevens
hiervoor (bankrekening, naam, leeftijd) vereist.
Duidelijkheid bieden. Besluiten, beleid, regels en onderlinge afspraken dienen snel en zo
duidelijk mogelijk met degenen die het betreft worden gecommuniceerd. Daartoe registreren we
gegevens om die communicatie zo gericht mogelijk te kunnen uitvoeren.
- Sponsoren, vrijwilligers, donateurs.
Ten behoeve van verkrijgen van extra middelen, financieel of in natura, zijn er sponsoren en
donateurs die zich aan of met de vereniging JEKA verbinden. In dat verband worden gegevens van
organisaties, deels ook persoonsgegevens bevattende, en persoonsgegevens van donateurs
geregistreerd.
Aan sponsoren, vertegenwoordigers van sponsorende organisaties en donateurs wordt schriftelijk
toestemming gevraagd voor de registratie van de gegevens.
De gegevens van sponsoren en donateurs worden beheerd door de sponsorcommissie onder
verantwoordelijkheid van het bestuurslid Sponsoring1.
Zonder de ondersteuning van vrijwilligers kan de vereniging niet draaien. Van vrijwilligers, voor zover
nog niet als lid geregistreerd, worden gegevens geregistreerd die nodig zijn voor communicatie en
voor het op correcte wijze toedelen van taken (bijvoorbeeld voor bar-medewerker is de
geboortedatum van belang ivm alcoholbeleid).
De gegevens van vrijwilligers zijn geregistreerd in een separaat excel bestand dat in beheer is bij het
bestuurslid verenigingszaken en ter inzage voor overige bestuursleden.
- Veilig sportklimaat.
In het kader van het bevorderen van een veilig sportklimaat in ruime zin verlangt JEKA van alle
functionarissen en vrijwilligers dat een (recente, niet ouder dan 3 jaar) Verklaring Omtrent het
Gedrag wordt ingeleverd. Deze verklaring wordt, op verzoek van de betrokkene, afgegeven door het
Ministerie van Justitie en Veiligheid en bevat de volgende gegevens:
Voornamen, naam en adresgegevens;
Geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
Algemene informatie over het gedrag van betrokkene in relatie tot de uit te voeren
functieaspecten.
De gegevens zijn beschikbaar als fysiek (papieren) document. De bovenstaande gegevens van de
functionarissen en vrijwilligers, aangevuld met het e-mailadres worden tevens geregistreerd in een
excel-bestand, separaat van de ledenadministratie. De verklaringen en het excel bestand worden
opgeslagen en beheerd door het bestuurslid Verenigingszaken en zijn uitsluitend ter inzage voor
bestuursleden van de vereniging.
Op het moment dat de functionaris of vrijwilliger zijn of haar rol als functionaris of vrijwilliger
beëindigt, wordt de VOG vernietigd en de betreffende persoon uit het excel bestand gewist.
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Vooralsnog wordt deze functie waargenomen door het bestuurslid Financiën / Penningmeester.
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Protocol gebruik beeldmateriaal
JEKA hanteert een protocol voor het plaatsen van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s op de
website van JEKA en op social media zoals bijvoorbeeld facebook, instagram en twitter.
In het ‘Protocol gebruik beeldmateriaal Rkvv Jeka’ kunt u de regels lezen, waaraan JEKA zich houdt als
het gaat om beeldmateriaal van onze vrijwilligers, begeleiders en andere betrokkenen.

Gebruik website/social media
JEKA beheert de website https://www.rkvvjeka.nl
Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging, de trainingen en de
evenementen die JEKA organiseert. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van
jeugdleden, externe contacten en belangstellenden.
Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij JEKA. Het is niet
toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm
of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de
vereniging.
Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie en
op de velden is het mogelijk dat er foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of
ouders of verzorgers van leden. Dit ligt in de aard der ‘verenigingsactiviteiten’. Bij publicatie geldt het
protocol, doch voor ieder wordt het als bekend verondersteld dat door deelname aan en/of
aanwezigheid bij activiteiten je ‘in beeld’ kunt komen.
Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website
wordt vooraf toestemming gevraagd aan betrokkenen indien slechts een of enkele personen
duidelijk herkenbaar in beeld zijn.
Leden die niet op de elftalfoto op de site willen dienen dat kenbaar te maken en zich niet voor dat
doel laten fotograferen. (Zie ook: Protocol gebruik beeldmateriaal Rkvv Jeka.)
Namen van leden (voornaam en achternaam) worden op de website vermeld bij de
teamindelingen.
Contactgegevens (telefoonnummer, emailadres) worden voorts alleen geplaatst als de
betreffende persoon een functie bekleedt bij JEKA, zoals bijvoorbeeld leden van het bestuur en
begeleiders en trainers. Als de betreffende persoon het hiermee niet eens is, wordt deze vermelding
achterwege gelaten.
Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een
functie voor JEKA, tenzij deze personen daartoe toestemming hebben gegeven.
Als een lid, ouder/verzorger of functionaris (alsnog) bezwaar maakt tegen het gebruik van
beeldmateriaal, dan zal in overleg met deze persoon besloten worden dit beeldmateriaal (zo
mogelijk) te verwijderen (zie ook Protocol gebruik beeldmateriaal Rkvv Jeka);
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de eigen JEKA website, facebook-pagina en andere
eigen social media.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken doch uitsluitend indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of op grond van een
wettelijke verplichting.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Wij kunnen wel persoonsgegevens delen met derden indien betrokkenen ons hier schriftelijk
toestemming voor hebben gegeven.
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Jonger dan 16 jaar.
Persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar verwerken wij uitsluitend indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Dit
gebeurt impliciet bij het aanmelden van een lid. In geval het andere informatie betreft zullen wij
ouders/verzorgers daarvoor per situatie om toestemming vragen.
Bewaartermijn
JEKA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van wettelijke bepalingen en regelgeving is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
- Alle personen die namens JEKA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben en geregistreerd. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het
recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u
direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen
geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Het kan zijn dat bij het uitblijven of intrekken van toestemming om uw persoonsgegevens te
verwerken het lidmaatschap uit de aard der zaak niet kan voortduren of deelname aan een bepaalde
activiteit niet mogelijk is.
Indien het bewaren van persoonsgegevens op grond van wettelijke bepalingen vereist is kan een
verzoek om gegevens te verwijderen geweigerd worden.
Sancties
Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het
gebruik van persoonsgegevens en beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar deze
privacy verklaring.
Indien zich een incident voordoet, zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan. Afhankelijk van de
ernst van het incident zal het bestuur disciplinaire maatregelen treffen of desnoods het incident
melden aan de betreffende instanties. Betrokken ouders/verzorgers worden direct geïnformeerd.
Tot slot
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in twijfelgevallen beslist het bestuur.
Deze Privacy Verklaring is op 25 mei 2018 vastgesteld door het bestuur van RKVV JEKA en is ter
inzage opgenomen op de website van de vereniging. Mocht u een klacht hebben over de verwerking
van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Samen
komen we er vast wel uit! Mocht dat onverhoopt niet lukken dan vinden wij dit uiteraard erg
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vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!
Contactgegevens
r.k.v.v. JEKA
Willem Alexanderstraat 19
4811 PZ Breda
e-mail: secretariaat@rkvvjeka.nl

Rkvv JEKA; NH/NK/25.05.2018
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