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Privacyverklaring v.v. Vierpolders                            
 
 
 
Inleiding 
v.v. Vierpolders verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. 
In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd en beantwoorden wij tevens de 
belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door v.v. Vierpolders. v.v. Vierpolders wil u 
hierover graag duidelijk en transparant informeren. 
 
Privacywetgeving (GDPR /AVG) 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe 
privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese 
Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese 
privacywetgeving heeft ook impact op v.v. Vierpolders. 
 
Privacyverklaring 
Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u ons 
verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). v.v. Vierpolders verwerkt de Persoonsgegevens in 
overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, 
zoals  de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). 
 
Gegevensgebruik 
De gegevens die v.v. Vierpolders ontvangt, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 
De gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij v.v. Vierpolders  hiertoe 
wettelijk wordt verplicht. 
 
Toepasselijkheid 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit de registratie als lid van 
v.v. Vierpolders en bezoek aan en gebruik van de websites van v.v. Vierpolders en de door contactaanvragen, 
en eventuele  nieuwsbriefabonnees, verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens). 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Als (een combinatie van) deze 
gegevens naar u herleidt kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of 
emailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die 
persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. 
 
Van wie verwerkt v.v. Vierpolders persoonsgegevens? 
v.v. Vierpolders verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, 
willen krijgen  of hebben gehad, of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van 
leden, vrijwilligers, sponsors en overige (zaken)relaties. 
 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die v.v. Vierpolders verwerkt: 
- Voorletters, roepnaam en achternaam, 
- Geslacht, 
- Geboortedatum, 
- Nationaliteit,  
- Adresgegevens, 
- Telefoonnummers (vast en/of mobiel), 
- E-mailadres(sen), 
- Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas), 
- Bankgegevens (IBAN) 
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Waarom wij gegevens nodig hebben 
v.v. Vierpolders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), 
- Afhandelen van uw contributie en andere betalingen, 
- Informeren over (sport-)activiteiten, 
- Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering, 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die v.v. Vierpolders verwerkt 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, 
etnische gegevens of gegevens betreffende ras. v.v. Vierpolders verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens 
als dat moet op basis van de wet.  v.v. Vierpolders controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen 
worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door onze organisatie.  
 
Foto’s, video’s en overig beeldmateriaal (beelden) 
Het kan voorkomen dat u, of uw kind, op een foto op onze website staat. Het komt regelmatig voor dat foto’s, 
video’s of andere beelden worden gemaakt van wedstrijden, toernooien en andere evenementen van v.v. 
Vierpolders of waar v.v. Vierpolders aan deelneemt. Op deze foto’s, video’s, beelden kunnen leden en derden 
herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze foto’s, video’s, beelden kunnen gepubliceerd worden op de 
website van v.v. Vierpolders of social mediakanalen zoals (maar niet beperkt tot) Facebook, Instagram en 
Twitter. Voor bestaande leden gaat v.v. Vierpolders ervan uit dat de toestemming verleend is bij het aangaan 
van het lidmaatschap, nieuwe leden wordt om deze toestemming gevraagd. Mocht u hier bezwaar tegen 
hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of 
complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) indienen. Zie verder onder: Inzage en correctie van 
gegevens. 
 
Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 
v.v. Vierpolders zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële 
administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving). 
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische 
informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor v.v. 
Vierpolders met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het 
bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. Persoonsgegevens ten behoeve van 
het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen maximaal drie maanden na dato 
bewaard worden.  
 
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
Binnen v.v. Vierpolders kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door vrijwilligers die hier 
gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 
v.v. Vierpolders behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. v.v. Vierpolders verzamelt 
persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, de v.v. Vierpolders club-app en bij een bezoek 
aan v.v. Vierpolders evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de 
administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van v.v. 
Vierpolders dienstverlening en activiteiten. 
 
v.v. Vierpolders deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers alleen 
indien nodig voor de uitoefening van hun taken. Wij leggen persoonsgegevens vast in Sportlink, onze 
administratieve applicatie. Sportlink verwerkt deze gegevens in opdracht van de KNVB. De privacyverklaring 
van Sportlink is te verkrijgen via www.sportlink.nl/privacyverklaring. 
 
In geval van een betalingsachterstand kunnen wij uw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij 
delen gegevens in deze voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst 
hebben afgesloten, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. 
Zodra een lid zich afmeldt bij v.v. Vierpolders en weer lid wordt bij een andere voetbalvereniging zullen de 
persoonsgegevens via Sportlink overgedragen worden. Deze overdracht valt onder de voorwaarden van de 
KNVB.  v.v. Vierpolders zal de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 

http://www.sportlink.nl/privacyverklaring
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wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen dus geen persoons- gegevens met andere derden, zoals 
commerciële bedrijven en sponsoren. 
 
Cookies 
De website vvvierpolders.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een 
internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. We gebruiken cookies om u meer 
service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies 
zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en 
taalinstellingen, worden onthouden. Wij kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites, en welke 
pagina’s, door bezoekers worden bekeken. v.v. Vierpolders gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze 
niet herleiden tot een pc of individu. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan 
niet beschadigen. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze 
cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch 
noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, 
zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer 
informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de help-functie van 
uw browser. 
 
Standaardcookies 
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft. v.v. Vierpolders maakt gebruik van sociale plug-ins 
zoals Facebook, Instagram en Twitter. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-
ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren. 
 
Google Analytics 
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt v.v. 
Vierpolders inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en 
onderwerpen. Op deze manier kan v.v. Vierpolders de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de 
websitebezoekers. v.v. Vierpolders kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als 
aanbieder van de dienst wel. 
 
Social Media 
v.v. Vierpolders gebruikt Facebook, Twitter en Instagram om aan leden, oud-leden en overige geïnteresseerden 
actuele informatie over v.v. Vierpolders te delen over de verenigingsactiviteiten. Er wordt hierbij veel zorg en 
aandacht besteed om de privacy te borgen. 
 
Facebook 
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via v.v. Vierpolders cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn 
voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als je tijdens 
een bezoek aan de onze website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. 
 
Twitter 
v.v. Vierpolders plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze 
worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de v.v. Vierpolders website bent ingelogd op Twitter en 
hiervoor toestemming geeft. 
 
Cookies weigeren 
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de 
hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies 
uitzetten in uw browser. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het 
instellen van uw cookie-voorkeuren. 
 
Beveiliging 
v.v. Vierpolders heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te 
voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie 
verloren gaat. Ook is de website van v.v. Vierpolders, gehost door Voetbal Assist,  uitgevoerd met een geldig 
SSL certificaat. 
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Links 
Op de websites van v.v. Vierpolders zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. v.v. 
Vierpolders kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die 
organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy statement van de betreffende website te lezen. 
 
Inzage en correctie van gegevens 
Als relatie van ons kunt u een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens 
niet juist zijn, kunt u een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-
mail richten aan het secretariaat, v.v.Vierpolders, Honte 20, 3232HD BRIELLE, of per e-
mail: info@vvvierpolders.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of wijziging door u is gedaan, 
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze 
kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het 
paspoort, zwart te maken, dit ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet 
bewaard. 
 
Door in te loggen in de app Voetbal.nl kunt u uw gegevens met betrekking tot uw lidmaatschaps-registratie of 
relatie met v.v. Vierpolders terug vinden en bewerken. In deze app kunt u instellen of, en hoe uw naam en foto 
getoond worden op onze website en voor andere gebruikers van Voetbal.nl 
 
Vragen 
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van v.v. Vierpolders, dan kunt u deze richten aan het 
secretariaat van v.v. Vierpolders via e-mail op info@vvvierpolders.nl of per brief,  
adres: Secretariaat v.v. Vierpolders, Honte 20, 3232HD BRIELLE. 
 
Wijziging van privacyverklaring 
v.v. Vierpolders behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. v.v. 
Vierpolders adviseert u om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. 
 
Disclaimer 
De inhoud van www.vvvierpolders.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel v.v. Vierpolders tracht 
juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt v.v. 
Vierpolders expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de website van v.v. Vierpolders aangeboden 
informatie juist, volledig of actueel is. 
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