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TOELICHTING 
 

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

(AVG) dienen wij (VVA/Spartaan) voor elk gebruik van persoonsgegevens 

toestemming te hebben om deze te mogen gebruiken/delen. Voor leden van 16 jaar of 

ouder geldt dat hiervoor een verwijzing naar de privacy policy (die uiteraard openbaar 
dient te zijn) op de website. 

Echter voor leden jonger dan 16 jaar dient expliciet toestemming van de wettelijke 

vertegenwoordig(st)er te worden gevraagd. 

In het bijgevoegde document vindt u alle partijen/systemen waar in het verleden 

persoonsgegevens mee werden gedeeld of werden getoond. 

Een aantal van de mogelijkheden zijn reeds aangevinkt, dit zijn systemen/externe 

partijen waar de gegevens mee gedeeld moeten worden omdat anders lidmaatschap 
bij VVA/Spartaan niet mogelijk is. De opties zullen hieronder kort toegelicht worden: 
 

Inschrijving in Sportlink (KNVB) 

Dit is het administratieprogramma van de KNVB, zonder inschrijving hierin is een 
lidmaatschap niet mogelijk, en kan er dus ook niet gevoetbald worden. 
 

Delen met externe financiële instellingen 

VVA/Spartaan heeft de incasso van de contributies uitbesteed aan een externe partij, 

om de facturen juist te adresseren hebben zij persoonsgegevens nodig. 
 

Uitgifte persoonsgegevens aan teamleiding 

Dit wordt gedaan zodat een trainer/leider het lid tijdig kan informeren over 

aangepaste wedstrijdtijden, uitvallen van trainingen etc. 
 

Naam/Foto op VVA/Spartaan website 

De website van VVA/Spartaan bied de mogelijkheid om de spelers van een team te 

noemen en eventueel een foto erbij. 
 

Onderdeel teamfoto* 

Mag het lid op website komen in een teamfoto. Voor elk team kan een teamfoto aan 

de teamindeling worden toegevoegd. 
 

Benoeming in nieuwsberichten met of zonder foto* 
Op de website willen wij de leden informeren over gebeurtenissen die van belang zijn 

(kampioenschap, toernooiwinst etc.) hierbij kunnen wedstrijdverslagen komen waarin 

het lid bij naam genoemd wordt. Tevens kan het zijn dat een lid op een actiefoto uit 

de wedstrijd staat. De vraag is dan mag deze geplaatst worden. 
 

Uitgifte Parterclub 

Onze partnerclub Ajax vraagt soms om gegevens van talentvolle spelers om deze uit 

te nodigen voor een proeftraining/wedstrijd. Indien gewenst zullen wij deze gegevens 

verstrekken. 
 

* Indien een lid van een team niet op de website getoond wil worden kunnen wij geen 

teamfoto’s of nieuwsfoto’s van dit team plaatsen omdat anders elke foto volledig nagekeken 

en gecontroleerd zou moeten worden.  
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TOESTEMMING GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS 
JEUGDSPELER 

(Toelichting zie ommezijde) 
 
Hierbij verklaar ik,        , wettelijk 

vertegenwoordig(st)er te zijn van        . 

Uit hoofde hiervan geef ik VVA/Spartaan toestemming tot het gebruik van de 

persoonsgegevens van het genoemde lid voor onderstaande systemen/partijen: 

[X] Inschrijving in Sportlink (KNVB) 

[X] Delen met externe financiële instellingen (ClubCollect, Florijn) 

[X] Uitgifte van de persoonsgegevens aan teamleiding (trainer/leider) 

[  ] Naam op de VVA/Spartaan website in de teamindeling 

[  ] Foto op de VVA/Spartaan website in de teamindeling 

[  ] Onderdeel van de teamfoto 

[  ] Eventuele benoeming in voetbal gerelateerde nieuwsberichten 

[  ] Foto in nieuwsbericht/wedstrijdverslag 

[  ] Uitgifte aan partnerclub (Ajax) op aanvraag 

 

 

Datum:     

Plaats:     

Handtekening: 
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