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TOELICHTING 

 
In het kader van de nieuwe EU wetgeving omtrent het beheer van persoonsgegevens 

(AVG) dienen wij (VVA/Spartaan) van een ieder die gebruik maakt van 

persoonsgegevens of die hiermee in aanraking komt een verklaring te hebben dat hier 

zorgvuldig mee zal worden omgegaan en dat deze niet zullen worden gebruikt voor 
andere doeleinden dan waarvoor deze door de vereniging ter beschikking zijn gesteld. 

 

Indien andere verenigingen naar de gegevens van een speler vragen om deze te 

benaderen dient te allen tijden te worden doorverwezen naar het (jeugd)bestuur. Dit 

vanwege de nieuwe wetgeving maar ook omdat VVA/Spartaan afspraken heeft met 

andere verenigingen m.b.t. tot overschrijvingen. 
 

Let hierbij op dat apparatuur waar deze gegevens worden opgeslagen te allen tijden 

beveiligd zijn met een wachtwoord en dat hard-copies (geprinte gegevens) niet 

ergens achterblijven. 

 

Houdt ook in de gaten dat bij het aanmaken van groepen zoals bijvoorbeeld in 

Whatsapp de telefoonnummers gedeeld worden. Stuur bijvoorbeeld voordat je iemand 
in een groep plaatst een whatsapp of deze persoon het goed vindt dat hij in de groep 

wordt opgenomen (en dus dat elk ander persoon in deze groep het telefoonnummer 

ziet). 

 

Essentie van de nieuwe wet is dat medewerkers (en dus ook vrijwilligers) van een 

bedrijf/vereniging/stichting voorzichtig omgaan met persoonsgegevens en deze niet 
zomaar worden verspreid zonder goedkeuring van de betreffende persoon. 

 

In deze wet wordt alleen gesproken over personen die verbonden zijn aan het 

betreffende bedrijf/vereniging (in dit geval dus de vrijwilliger) wat er met gegevens 

gebeurt nadat het door de medewerker aan derden is verstrekt (met goedkeuring van 

de betreffende persoon) valt niet meer onder de verantwoording van VVA/Spartaan.  
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GEHEIMHOUDINGS-VERKLARING VRIJWILLIGER 
(Toelichting zie ommezijde) 

 
Hierbij verklaar ik,        , de door 

VVA/Spartaan ter beschikking gestelde persoonsgegevens voor de uitoefening van 

mijn functie als         alleen te gebruiken voor het 

correct kunnen uitoefenen van mijn functie. 

 

Ik zal met de aan mij verstrekte persoonsgegevens confidentieel omgaan en deze 

alleen met toestemming van de betreffende persoon aan derden verstrekken. 

Voor het gebruik van mogelijkheden waardoor persoonsgegevens voor anderen dan 

de betreffende persoon zichtbaar zijn (zoals Whatsapp groep, e-mail distributielijsten 

etc) zal eerst toestemming worden gevraagd aan de betreffende persoon. 

In de uitoefening van mijn functie zal ik te allen tijden de privacy policy van de 

vereniging VVA/Spartaan in acht nemen. 

 

Mochten er onverhoopt persoonsgegevens openbaar worden dan zal zo spoedig 

mogelijk het bestuur van de vereniging VVA/Spartaan in kennis worden gesteld. 

 

Datum:     

Plaats:     

Handtekening: 
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