
 
 

 
Privacy Reglement WAVV 

De aan ons verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgenomen in de daarvoor door ons 
gebruikte geautomatiseerde ledenadministratie (Sportlink) en worden intern verwerkt en gebruikt 
voor informatieve verstrekking aan (kader)leden of commissies, i.v.m. organisatie van evenementen. 
Toegang tot de persoonlijke gegevens in Sportlink hebben de ledenadministratie en bestuursleden. 
De beheerder van de ledenadministratie staat onder supervisie van de penningmeester.  
 
De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB ten behoeve van de leden- en 
competitieadministratie van de KNVB.  
 
Bestuursleden, ledenadministratie, kaderleden en leden van commissies dienen het formulier 
‘geheimhoudingsverklaring’ te ondertekenen.  
 
Naast het registeren van persoonsgegevens worden er foto’s en filmpjes gemaakt op en rondom de 
voetbalvelden en tijdens evenementen. Deze  worden gebruikt om te laten zien in welk team de 
speler/speelster of begeleider is ingedeeld of om een sfeerimpressie van een evenement te geven.  
Namen van spelers worden op de website vermeld in het kader van teamsamenstelling. 
Soms worden foto’s en filmpjes gepubliceerd via onze website, sociale media of andere media. 
 
Wij gaan op een zo zorgvuldig mogelijke manier om met het verwerken van persoonsgegevens en 
met het plaatsen van foto’s en filmpjes. 
WAVV zal maximale inspanning leveren om in zijn algemeenheid geen foto’s en filmpjes te plaatsen 
waardoor personen schade kunnen ondervinden. Daarnaast kunnen op aangeven van 
leden/vrijwilligers/derden te allen tijde foto’s  of filmpjes verwijderd worden van de website, sociale 
media en andere media.  
U kunt hiervoor contact opnemen via hoofdbestuur@wavv.nl  
 
WAVV is niet verantwoordelijk voor foto’s, filmpjes of informatie die verspreid wordt op andere 
media.  WAVV is verantwoordelijk voor media www.wavv.nl (website), Voetbalvereniging WAVV 
(Facebook) en WAVV 1925 (Twitter). 
 
Voor vermelding van persoonsgegevens op de website bij Organisatie zal voor publicatie 
toestemming aan de betrokkenen worden gevraagd.  
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U hebt het recht WAVV te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de WAVV op grond 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te 
verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij 
een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zullen wij 
deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van onze 
vereniging hebben ontvangen. 



 
Indien u akkoord gaat met gebruik van uw gegevens zoals hierboven staat aangegeven dan hoeft u 
niets te doen.  Indien u hier niet uw (volledige) toestemming voor wilt geven, dan kunt u op het 
formulier Toestemmingverklaring WAVV aangeven waar u ons toestemming voor geeft.  
Dit formulier is te vinden op onze website onder Organisatie.  
 
Minderjarigen 
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw 
ouder of voogd te overleggen. 
 
Links naar andere websites 
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Dit Privacy Reglement is alleen van 
toepassing op de website/media van WAVV. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid 
hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 
privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
 
Wijziging van het privacy beleid 
WAVV past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal 
steeds de meest recente versie van ons Privacy Regelement worden opgenomen. Wij raden u dan 
ook aan dit Reglement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal WAVV er alles aan 
doen u per e-mail en via de website te informeren. 
 
Contactgegevens 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of WAVV wilt verzoeken tot 
inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via 
onderstaande contactgegevens:  
Verantwoordelijke: Ledenadministratie 
E-mail:   ledenadministratie@wavv.nl 
Adres:   Postbus 493, 6700 AL  Wageningen  
 
Datalekken 
Als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen 
hebben spreken we van een datalek.  
Denk hierbij aan bijvoorbeeld uitgelekte computerbestanden, een gestolen geprinte ledenlijst, 
verkeerd verzonden e-mail, gestolen laptops, afgedankte niet-schoongemaakte computers en 
verloren usb-sticks. 
WAVV is verplicht datalekken te melden binnen 72 uur na ontdekking.  
Als er een datalek zich voordoet dan dient dit direct gemeld te worden bij het hoofdbestuur. 
Dit kan via e-mail  hoofdbestuur@wavv.nl of  Postbus 493, 6700 AL  Wageningen 
 
 
    


