Privacyverklaring
SC Veenwouden

Als je lid bent bij SC Veenwouden, dan registeren wij persoonsgegevens van je. Ook gegevens van
ouders van jeugdleden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren, leveranciers en trainers leggen we vast. SC
Veenwouden is ervoor verantwoordelijk dat goed met je persoonsgegevens wordt omgegaan. In deze
Privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegeven we verzamelen en hoe we die gebruiken
(‘verwerken’). Wij willen jouw privacy waarborgen en respecteren door naleving van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens alleen
gebruikt worden voor bepaalde doeleinden en jij bepaalde rechten hebt. In deze verklaring geven we
meer informatie.
Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze Privacyverklaring staan.
1. Categorieën persoonsgegevens
2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking
3. Verstrekking aan derden
4. Foto’s
5. Social media
6. Beveiliging
7. Rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens
8. Wijzigingen Privacyverklaring
9. Contact
1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging
In bijlage 1 is aangegeven welke categorieën persoonsgegevens SC Veenwouden verwerkt. Kort
samengevat verwerken we persoonsgegevens van leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers,
donateurs, sponsoren, leveranciers en trainers. Het gaat daarbij in ieder geval om de naam en
contactgegevens. Deze gegevens ontvangen we van de persoon zelf.
2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking
Als je lid bent bij SC Veenwouden sluit je een overeenkomst met ons. Op basis van die overeenkomst
en vaak ook jouw toestemming verwerken we jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.
Het belangrijkste doel is dat we door middel van onze ledenadministratie de voetbalsport in
competitieverband kunnen uitoefenen. Het gaat om wedstrijden, trainingen, het innen van contributie
en andere activiteiten en aangelegenheden. Om je te informeren over het reilen en zeilen bij onze club
ontvang je wekelijks het Weeknieuws. Als je dat niet op prijs stelt, kun je je afmelden.
Zonder vrijwilligers, donateurs en sponsoren is het niet mogelijk SC Veenwouden draaiende te houden.
Ook van hen leggen we persoonsgegevens vast. Dit doen we om ze te benaderen voor
vrijwilligersklussen en bijvoorbeeld voor het innen van donateurs- en sponsorgelden. In het overzicht
in bijlage 1 is aangegeven welke gegevens we voor welk doel bewaren, op basis van welke grondslag
en voor hoe lang.
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3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De persoonsgegevens van spelende en niet-spelende leden verstrekken we aan de volgende
instanties:
- KNVB
SC Veenwouden heeft als doel “het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in
al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport”. Dit doen we onder
andere door het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (hierna te
noemen: de KNVB) en door deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of
goedgekeurde competities en seriewedstrijden. Als je lid bent van SC Veenwouden, dan ben je
ook “automatisch” lid van de KNVB. Wij melden je aan bij de bond en dragen de
bondscontributie af.
Je sluit dus eigenlijk twee overeenkomsten, één met SC Veenwouden en één met de KNVB. SC
Veenwouden levert persoonsgegevens van het lid aan bij de KNVB. Dit doen we ter uitvoering
van de overeenkomst met ons.
- Sportlink BV
Alle voetbalclubs zijn aangesloten bij Sportlink. Hierin worden onder andere wedstrijduitslagen
verwerkt. We hebben met Sportlink, via hun algemene voorwaarden, afspraken gemaakt over
de verwerking van persoonsgegevens.
- PC leden
Onze administratie van spelende leden houden we bij in PC leden. Dit programma is de basis
voor het innen van de contributie.
Aan anderen dan de hiervoor genoemde partijen verstrekken we zonder jouw toestemming geen
persoonsgegevens. Een uitzondering geldt als er een wettelijke verplichting is. Zie voor meer
informatie bijlage 1.
4. Foto’s
Bij SC Veenwouden worden elk jaar foto’s gemaakt van alle teams en op de website geplaatst. Ook
worden foto’s opgehangen in de kantine. Ook publiceren we foto’s en filmpjes van wedstrijden of
andere activiteiten in het Weeknieuws, op internet en social media en gebruiken we ze voor
bijvoorbeeld een jubilieumboek. Dit doen we op basis van toestemming van het lid of – bij leden tot
16 jaar – de ouder. Daarnaast worden fotoverslagen van wedstrijden gemaakt door onze
‘huisfotograaf’ en journalisten van regionale en lokale media. Dat gebeurt met de bedoeling het
publiek – onze leden en andere geïnteresseerden – te informeren over de wedstrijd, de uitslag of een
kampioenschap. Het ‘brengen van het nieuws’ mag op grond van de AVG. We hebben hierbij een
gerechtvaardigd belang. Bij het publiceren op internet (onze website, facebook of Twitter) denken we
wel altijd na: is dit relevant voor het nieuws? Een speler in actie op de foto is relevant voor het
wedstrijdverslag, een close-up van iemand uit het publiek wellicht niet. Stel dat we een foto van je
gepubliceerd hebben en je hebt hier problemen mee, laat het ons dan weten. Zie ook hierna onder 7.
Rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.
5. Social media
SC Veenwouden heeft een eigen website en daarnaast accounts op social media. Foto’s en
bijvoorbeeld wedstrijdverslagen met daarin persoonsgegevens worden op social media geplaatst. Het
doel van deze wedstrijdverslagen is om het publiek te informeren. De door het bestuur en commissies
beheerde accounts vallen onder deze Privacyverklaring. Dat geldt ook voor onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur gebruikte Whatsapp-groepen.
Accounts op social media van teams of bijvoorbeeld de Freonen van SC Veenwouden vallen niet onder
deze Privacyverklaring. Het is de verantwoordelijkheid van de beheerders en gebruikers van die
accounts om zorgvuldig met elkaars privacy om te gaan. Ook is deze Privacyverklaring niet van
toepassing op websites van derden die via de website van SC Veenwouden of social media-accounts
van SC Veenwouden kunnen worden bezocht.
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6. Beveiliging persoonsgegevens
SC Veenwouden treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
7. Rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens
Met betrekking tot (het gebruik van) jouw persoonsgegevens kun je de onderstaande rechten
uitoefenen:
• recht op toegang tot de persoonsgegevens die SC Veenwouden van jou verwerkt;
• recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer
accuraat zijn;
• recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
• recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens; en
• recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is
voor de verwerking). Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat wil
zeggen dat toestemming niet meer geldt vanaf het moment van intrekken.
Voor het gebruik maken van deze rechten kun je contact opnemen met het bestuur. Je kunt een brief
of e-mail sturen. De contactgegevens staan op de website www.scveenwouden.nl. Het bestuur
reageert zo snel mogelijk, maar zeker binnen één maand op jouw verzoek. We kunnen deze
reactietermijn met maximaal twee maanden verlengen als je verzoek heel complex is of als we veel
verzoeken ontvangen.
Als je niet langer prijs stelt op het ontvangen van het Weeknieuws, dan kun je je daarvoor afmelden.
Dit doe je door een reactie te sturen op de e-mail waarbij je het weeknieuws hebt ontvangen.
In aanvulling op bovengenoemde rechten, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als je van mening bent dat SC Veenwouden jouw persoonsgegevens (heeft)
verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving. Natuurlijk stellen we het erg op prijs als je eerst
contact met ons opneemt.
8. Wijziging Privacyverklaring
SC Veenwouden 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 Privacyverklaring worden opgenomen. Het
verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen
op de hoogte bent. Bij belangrijke wijzigingen zullen we je per e-mail en via de websites te informeren.
9. Contact
Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of gebruik wilt maken van je
rechten, dan kun je contact opnemen met het bestuur of een bestuurslid. De actuele contactgegevens
staan op de website.
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Bijlage: overzicht van gegevensverwerkingen
Doel

Betrokkenen

Welke
persoonsgegevens

Aanmelden nieuw lid
(onderzoeken of je lid
kunt worden en
uitvoeren
Lidmaatschapsovereen
komst).

• Leden
• Ouders van
jeugdleden

•
•
•
•
•
•

Administratie

• Leden
• Ouders van
jeugdleden
• Vrijwilligers
• Donateurs
• Sponsoren
• Leveranciers
• Trainers
• Derden met wie
overeenkomst
wordt gesloten
(bv ihkv verhuur
kantine)

Uitgifte clubkleding

• Leden
• Vrijwilligers
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Grondslag

Bewaartermijn

Beheerder

Ontvangers

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres

Uitvoering van
de
overeenkomst

Ledenadministratie

•
•
•
•
•

Wedstrijdsecretariaat
Penningmeester
Leider
Trainer
Vrijwilligerscoordinator

•
•
•
•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens

Uitvoering van
de
overeenkomst

Als je lid wordt
gedurende de
looptijd van de
overeenkomst. Als je
geen lid wordt
worden je gegevens
zo snel mogelijk
verwijderd (binnen 6
maanden).
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en tot
2 jaar daarna, daarna
alleen in de financiële
administratie voor 7
jaar.

Ledenadministratie

•
•
•
•
•
•
•

Wedstrijdsecretariaat
Penningmeester
Bestuur
Boekhouder
Accountant
Belastingdienst
Vrijwilligerscoordinator

•
•
•
•
•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
(Kleding)maat
Bankgegevens
Betaalgegevens

Uitvoering van
de
overeenkomst

Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en
daarna alleen in de
financiële
administratie voor 7
jaar.

• Kledingcommissie

• Producent
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Versturen e-mails met
Weeknieuws en andere
informatie bedoeld
voor alle doelgroepen

• Leden
• Ouders van
jeugdleden
• Vrijwilligers
• Donateurs
• Sponsoren
• Leveranciers
• Trainers

• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres

Versturen
uitnodigingen,
oproepen voor bv
vrijwilligers en
aankondigingen voor
activiteiten (denk aan
algemene
ledenvergadering,
familiedag, toernooien,
NLDoet etc)
Versturen berichten
van derden, waaronder
sponsoren.

• Leden
• Ouders van
jeugdleden
• Vrijwilligers
• Donateurs
• Sponsoren
• Leveranciers
• Trainers
•

•
•
•
•

• Leden
• Ouders van
jeugdleden
• Vrijwilligers
• Donateurs
• Sponsoren
• Leveranciers
• Trainers

• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres

Ter benadering na
beëindiging
lidmaatschap.
Bijvoorbeeld voor een
reünie of bijzondere
gebeurtenis.

• Leden
• Ouders van
jeugdleden
• Vrijwilligers
• Donateurs
• Sponsoren
• Leveranciers
• Trainers

•
•
•
•
•
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Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Mobiel nummer

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres

Uitvoering van
de
overeenkomst
Toestemming

Zolang als men
aangemeld is.

Redactie weeknieuws

• Redactie weeknieuws

Uitvoering van
de
overeenkomst
Toestemming

Zolang als men
aangemeld is.

Vrijwilligerscoordinatie
Coordinatoren diverse
Commissies
Leiders

• Vrijwilligerscoordinator
• Coordinatoren diverse
Commissies
• Leiders

Toestemming

Zolang als men
aangemeld is.

Redactie weeknieuws

• Sponsoren
• Andere verenigingen

Toestemming

Zolang als de
toestemming niet is
ingetrokken.

Wedstrijdsecretariaat

• Organisator evenement
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Verwerken foto’s en
filmpjes: bv publiceren
foto’s en/of filmpjes in
het Weeknieuws, op
internet en social
media. Het opnemen
van de (pas-, team)foto op de website, de
kantine of bijvoorbeeld
een jubileumboek.
Contactgegevens
opnemen in de
Informatiegids

• Leden
• Ouders van
jeugdleden
• Vrijwilligers
• Donateurs
• Sponsoren
• Leveranciers
• Trainers

•
•
•
•

Foto
Film
Voornaam
Achternaam

Toestemming

Zolang als de
toestemming niet is
ingetrokken

Redactie weeknieuws
Beheerder social media

Voor een ieder te
raadplegen

•

•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-mail adres

Toestemming

Zolang als de
toestemming niet is
ingetrokken

Vrijwilligerscoordinator

• Vrijwilligerscoordinator
• Coordinatoren diverse
Commissies
• Bestuursleden
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