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Inleiding 

Voetbalvereniging Read Swart hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij 

willen daarom heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Voetbalvereniging Read Swart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke 

wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het brengt 

met zich mee dat wij in ieder geval: 

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens 

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn; 

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 

Verwerking van persoonsgegevens van leden en donateurs 

De persoonsgegevens van leden worden door voetbalvereniging Read Swart verwerkt ten behoeve 

van het lidmaatschap of donateurschap en de administratie hiervan. Daarnaast worden de gegevens 

gebruikt voor informatieverstrekking, uitnodiging voor bijeenkomsten en activiteiten met betrekking 

tot de voetbalvereniging. U kunt zich hiervoor altijd afmelden via ledenadministratie@read-swart.nl.  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan voetbalvereniging Read Swart de volgende 

persoonsgegevens van u vragen: 

o Voornaam 

o Tussenvoegsel 

o Achternaam 

o Geslacht 

o Geboortedatum 

o Adresgegevens 

o Telefoonnummer 

o E-mailadres 

o IBAN-nummer 

o Digitale pasfoto 

o Type + nummer legitimatie   

Uw persoonsgegevens worden door voetbalvereniging Read Swart opgeslagen ten behoeve van 

bovenstaande verwerking voor gedurende de periode dat men lid of donateur is van de 

voetbalvereniging. 
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Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers 

De persoonsgegevens van vrijwilligers worden door voetbalvereniging Read Swart verwerkt ten 

behoeve van de vrijwilligersadministratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om de vrijwilligers 

op de hoogte te houden van activiteiten en nieuwsberichten met betrekking tot de 

voetbalvereniging. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan voetbalvereniging Read Swart de volgende 

persoonsgegevens van u vragen: 

o Voornaam 

o Tussenvoegsel 

o Achternaam 

o Adresgegevens 

o Telefoonnummer 

o E-mailadres 

o IBAN-nummer 

Uw persoonsgegevens worden door voetbalvereniging Read Swart opgeslagen ten behoeve van 

bovenstaande verwerking voor gedurende de periode dat men vrijwilliger is van voetbalvereniging 

Read Swart. 

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren en leden club van 50 

Persoonsgegevens van sponsoren worden door voetbalvereniging Read Swart verwerkt ten behoeve 

van administratieve doeleinden met betrekking tot het sponsorcontract. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan voetbalvereniging Read Swart de volgende 

persoonsgegevens van u vragen: 

o Voornaam 

o Tussenvoegsel 

o Achternaam 

o Adresgegevens 

o (zakelijk) Telefoonnummer 

o (zakelijk) E-mailadres 

o Handtekening 

o IBAN-nummer 

Uw persoonsgegevens worden door voetbalvereniging Read Swart opgeslagen ten behoeve van 

bovenstaande verwerking(en) voor gedurende de looptijd van het sponsorcontract of het contract 

voor de club van 50. 

Website en sociale media 

Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal op de website en sociale media is op voorhand 

toestemming nodig. Deze toestemmingsbepaling wordt bij goedkeuring in de Algemene 

Ledenvergadering opgenomen in de lidmaatschapsvoorwaarden. 

Leden, vrijwilligers, sponsoren en toeschouwers die bezwaar hebben tegen de publicatie van 

beeldmateriaal op de website en sociale media kunnen dit kenbaar maken bij het bestuur. 
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Het beeldmateriaal kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt: 

o Teamfoto’s / individuele foto’s op de website 

o Beeldmateriaal bij wedstrijdverslag(en) 

o Beeldmateriaal bij voetbal gerelateerde nieuwsbericht(en) en activiteiten 

Het verspreiden van beeldmateriaal namens de vereniging via de website en social media wordt met 

zorgvuldigheid uitgevoerd. 

Verstrekken gegevens aan derden 

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 een derde partij 

voor de ledenadministratie en overige voetbal gerelateerde zaken (Sportlink) 

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. Verder 

zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier 

schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de Europese Unie 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) 

indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Voetbalvereniging Read Swart bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot uw 

persoonsgegevens. Wij hebben de volgende maatregelen genomen: 

 Alle personen die namens voetbalvereniging Read Swart van uw gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen; 

 Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. De vrijwilligers die omgaan met persoonsgegevens hebben de kennis hoe 

ze adequaat moeten omgaan met persoonsgegevens. De vrijwilligers zijn zich bewust van de 

risico’s. 

 Wij hebben een website welke voorzien is van een SSL-beveiliging en voldoet aan alle 

beveiligingseisen; 

 De computers, laptops, telefoons en USB sticks waarop persoonsgegevens worden verwerkt 

zijn beveiligd met een adequaat wachtwoord of andere mogelijkheid tot beveiliging. 
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 Bij het versturen van e-mailberichten naar meerdere personen wordt zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van de BCC-regel. Hierdoor zijn e-mailadressen niet voor iedereen zichtbaar. 

 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 

 De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de personen die toegang hebben tot 

Sportlink middels een gebruikersaccount met eigen wachtwoord. De toegangsrechten tot de 

persoonsgegevens zijn beperkt tot wat iemand nodig heeft voor het uitoefenen van zijn of 

haar functie binnen de voetbalvereniging. 

 Het bestuur bekijkt ieder jaar de effectiviteit van het beleid, de maatregelen en de 

beveiliging. De beveiligingsmaatregelen blijven up-to-date en waar nodig verbeteringen 

doorgevoerd. 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht om uw persoonsgegevens, welke wij van u hebben ontvangen, in te zien, te wijzigen of 

te laten verwijderen. U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen door een bericht te sturen naar 

ledenadministratie@read-swart.nl.  

Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 

erg 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. 

Wijzigingen 

Voetbalvereniging Read Swart behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het 

privacybeleid. Indien voetbalvereniging Read Swart belangrijke wijzigingen doorvoert, die gevolgen 

hebben voor de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar 

maken via de website van voetbalvereniging Read Swart. 

Vragen 

Als voetbalvereniging Read Swart zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen en/of 

opmerkingen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw vragen en/of opmerkingen 

richten aan: 

Secretariaat Voetbalvereniging Read Swart 

p/a Spinner 13b 

8456 HZ De Knipe 
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