
PRIVACY VERKLARING VV WARGA 
 
Vv Warga hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze 
Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de manier 
waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Vv Warga stelt zich ten doel om zich in alle 
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), te houden. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt; 
 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voornaam 
- Achternaam 
- Adres, postcode en woonplaats 
- Geboortedatum 
- Telefoonnummer 
- Geslacht 
- E-mail adres 
- Nummer ID kaart 
- IBAN rekeningnummer 

Via het aanmeldformulier voor nieuwe leden en de overeenkomst met donateurs, sponsors 
en werknemers worden deze gegevens aan ons verstrekt. Voor kinderen jonger dan 16 jaar 
geldt dat de ouders toestemming moeten geven voor het verwerken van de 
persoonsgegevens. 
 
Doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken 
Vv Warga verwerkt bovenstaande gegevens  om de volgende doelen uit te voeren: 

- voor de registratie in onze administratie; 
- voor het verstrekken van informatie en het onderhouden van contact; 
- Voor de uitvoering van contracten met sponsors en werknemers.  

 
Technische en organisatorische maatregelen 
Vv Warga maakt gebruik van Sportlink voor de administratie van haar relaties en het 
wedstrijdprogramma. In haar voorwaarden naar verenigingen heeft Sportlink de AVG 
aspecten opgenomen. Sportlink verwerkt de gegevens in opdracht van de KNVB. De KNVB en 
de bij de KNVB aangesloten clubs (in dit geval Vv Warga) hoeven onderling, voor wat betreft 
het over en weer verstrekken van (persoons)gegevens via de systemen van Sportlink, geen 
nadere overeenkomst te sluiten. Deze verstrekkingen worden niet beschouwd als 
verstrekkingen aan derden in de zin van privacywetgeving. 
 



In het verstrekken van informatie en het onderhouden van contact met haar leden maakt de 
vereniging gebruik van emailadressen. Om uw privacy te borgen wordt in deze verzendlijsten 
de gebruikte email adressen zo veel mogelijk onzichtbaar gemaakt.  
 
Website 
Tijdens een bezoek aan de website worden cookies geplaatst. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, 
tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 
website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 
onthoudt ook de voorkeursinstellingen van de gebruiker.. 
 
Delen met anderen 
Vv Warga verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld met de SJO 
WargaWWS en de KNVB) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of (laten) verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 
of verzoek van uw toestemming op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het 
bestuur van VvWarga.  
 

Creeren en gebruik maken van beeld- en/of filmateriaal  
Tijdens activiteiten (wedstrijden, trainingen en evenementen) kunnen foto’s worden 
gemaakt waarop personen zichtbaar zijn. Deze foto’s kunnen worden gebruikt in de jaargids, 
de website en/of social media.  
 

Tenslotte 
De AVG wetgeving dwingt ons blijvend kritisch te kijken naar (de verwerking van) 
persoonsgegevens. Als vereniging proberen wij  de privacy van onze leden te waarborgen. 
Mocht er naar uw mening toch in strijd met de verordening  gehandeld zijn of als er vragen 
zijn rondom de behandeling van uw gegevens, is er de mogelijkheid het bestuur hierover te 
benaderen. 


