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1. Inleiding 
 
In deze privacystatement lees je hoe jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe v.v. ZIGO 
met jouw persoonsgegevens omgaat. Zo lees je wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens 
wij verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens verzamelen, met welk grondslag wij deze 
gegevens verzamelen,  hoe wij deze gegevens beveiligen en wat jouw rechten zijn.  
 
Het kan zijn, dat deze privacystatement in de toekomst gewijzigd kan worden, door bijvoorbeeld 
wijzigingen in de wet. Wij adviseren je dan ook om deze statement periodiek te controleren. 

2. Voetbalvereniging Zonder Inspanning Geen Overwinning 

v.v. ZIGO richt zich op het verzorgen en faciliteren van voetbaltrainingen, –wedstrijden en/of 
toernooien. Om de kernactiviteiten te kunnen blijven ontplooien verzamelen wij van iedereen 
persoonsgegevens. Onze gegevens zijn: 
 
Sportpark: Sportpark  D`n Haaikaant 
Naam:  Voetbalvereniging ZIGO  
Adres:  Jac. Van Vollenhovenstraat 304 
Postcode: 5012 AD Tilburg 
Tel. Nr.:  013 455 4973 
Website: www.vvzigo.nl 
Email:  info@vvzigo.nl 
KVK:  40258465 
 
3. Persoonsgegevens 
 
Persoonsgegevens zijn alle informatiegegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze 
persoon te herleiden is. Er zijn veel verschillende vormen van persoonsgegevens. In deze 
privacystatement komen alleen die persoonsgegevens aan bod die wij daadwerkelijk verzamelen, 
verwerken en/of laten verwerken. Deze persoonsgegevens zijn in 3 categorieen te verdelen, te 
weten: 

 Directe persoonsgegevens; 
o Deze gegevens zijn direct te herleiden naar een persoon. 

 Indirecte persoonsgegevens; 
o Deze gegevens zijn alleen naar een persoon te herleiden door koppeling met andere 

gegevens of systemen. 
 Bijzondere persoonsgegevens. 

o Dit zijn gegevens, waarbij je iemands ras, geloof, politieke gezindheid etc. kunt 
herleiden.  

o Voor het gebruik van deze gegevens zullen wij ieder lid aanvullende toestemming 
vragen. 
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4. Informatie die wij verzamelen 

v.v. ZIGO verzamelt om een verschillende doelen uw persoonsgegevens. Deze worden hieronder 
toegelicht. 
 

4.1 Het registreren en aanmelden v.v. ZIGO en KNVB 
Als een potentieel lid zich bij v.v. ZIGO wil aanmelden, dient hij/zij zicht te registreren. Hierbij 
verzamelen wij de volgende (persoons)gegevens: 

 Voor- en achternaam; 
 Geboortedatum; 
 Adresgegevens; 
 Email; 
 Telefoonnummer; 
 Rekeningnummer; 

Deze gegevens  moet een aspirant lid op de website en fysieke inschrijvingsformulier vullen. 
Het verzamelen van deze gegevens is van belang om te weten wie de leden van v.v. ZIGO zijn, 
wie ingeschreven moet staan bij de KNVB (belangrijk voor wedstrijden), voor wie v.v. ZIGO en 
de KNVB een verzekering dient af te sluiten en het innen van contributies.  
 

4.2 Contact en het verstrekken van informatie 
Het is van belang om alle leden tijdig te voorzien van informatie. Bovengenoemde informatie 
verzamelen wij namelijk ook om informatie te delen. We delen informatie via de website en 
via een mailing. Om deze reden zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor v.v. ZIGO. Ook 
hebben wij deze persoonsgegevens nodig om contact met u op te kunnen nemen.  

 
4.3 Plaatsing van gegevens op de website 

Op onze website plaatsen wij ook persoonsgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de 
teampagina’s en onze verjaardagkalender te vullen. Dit zijn ten alle tijden directe 
persoonsgegevens zoals de gegevens die in 4.1 genoemd zijn. 
 
Naast de directe persoonsgegevens, verzamelen wij ook bijzondere persoonsgegevens voor 
onze website. Dit zijn foto’s voor o.a. evenementen die v.v. ZIGO organiseert en het plaatsen 
van foto’s op de verschillende teampagina’s.  
 

4.4 registreren vrijwilligers en personeel 
Het is voor ons van belang om ook onze vrijwilligers en/of goed in beeld te krijgen. Ook 
hiervoor verzamelen wij de gegevens die in 4.1 genoemd zijn.  
 

4.5 Analytics 
De website van v.v. ZIGO verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt 
met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw 
persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de 
pagina’s die je veel bezoekt. 
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4.6 Grondslag om te verzamelen 

Om gegevens te mogen verzamelen, hebben wij een grondslag nodig. Dit kan een wettelijke 
bepaling zijn, maar ook de uitvoering van een overeenkomst. Deze gegevens verzamelen wij 
uitdrukkelijk uit hoofde van de overeenkomst die wij met jouw aangaan ten aanzien van jouw 
inschrijving van v.v. ZIGO. Met jouw definitieve inschrijving bij v.v. ZIGO, geef je dan ook jouw 
uitdrukkelijke toestemming om de directe en indirect persoonsgegevens te verzamelen en te 
verwerken.   
  

5. Informatie die wij delen 
 
Om onze kerndoelen goed te kunnen uitvoeren, hebben wij hulp nodig. Er zijn organisaties die ons 
helpen. Deze organisaties moeten uw persoonsgegevens inzien en/of bewerken om de 
dienstverlening goed te verzorgen. Dit doen zij in opdracht van v.v. ZIGO en uit hoofde van de 
overeenkomst tussen v.v. ZIGO en u. Hieronder volgt er een lijst van de organisaties die ons helpen 
en uw persoonsgegevens verwerken: 

 Sportlink; 
 Voetbalassist; 
 Twelve; 
 Clubcollect; 

 
v.v. ZIGO draagt er de uiterste zorg voor, dat al haar partners met uiterste zorg uw persoonsgegevens 
verwerken. Om deze reden sluiten wij (indien nodig) verwerkersovereenkomsten met deze 
organisaties. In deze overeenkomsten staan afspraken ten aan zien van de beveiliging van uw 
persoonsgegevens die zij verwerken.  
 
Het kan ook voorkomen, dat wij op grond van de wet verplicht zijn om uw persoonsgegevens te 
delen. De volgende instanties kunnen uw persoonsgegevens eisen: 

 Het UWV; 
 De politie of rechtsmacht (rechtbank); 
 De gemeente (op grond van de wet); 

 
6. Opslagperiode en registers  
 
Persoonsgegevens verzamelen wij niet alleen. Volgens de wet zijn wij ook verplicht deze op een 
bepaalde periode te bewaren en te registreren. Vuistregel hierbij is, dat persoonsgegevens niet 
langer bewaard worden, dan strikt noodzakelijk is voor het kunnen naleven van onze kerndoelen.  
 
Voor het bewaren van persoonsgegevens, benoemen wij de volgende bewaartermijnen: 

 Persoonsgegevens ten aanzien van aanmelden en registreren van leden en vrijwilligers en het 
innen van contributies; 

o 5 jaar na het opzeggen het lidmaatschap 
o Dit doen wij op grond van artikel 3:307 lid 1 BW 

 Overige doelen; 
o 2 jaar na ontvangst van de gegevens 
o Dit doen wij op grond van de AVG (niet langer dan strikt noodzakelijk) 
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Wij houden ook een verwerkings- en retentieregister bij. Deze registers (veelal gezamenlijk in een 
bestand) zijn belangrijk om de verschillende type persoonsgegevens, de doelen, opslagperiode, maar 
ook het verwijderen van persoonsgegevens inzichtelijk te maken.  
 
7. Rechten 
Als ZIGO lid, personeel, vrijwilliger en/of aspirant lid, heeft ook rechten uit de AVG. Dit zijn uw 
rechten en zo gaan wij hiermee om.  

7.1 Recht op inzage en informatie:  
Wij sturen een kopie van uw persoonsgegevens als u daarom vraagt. 
 

7.2 Recht op rectificatie:  
zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of  fout verwerkt? Dan passen wij deze op uw 
verzoek aan. 
 

7.3 Recht op het indienen van een klacht:  
Bent u van mening, dat v.v. ZIGO klachtwaardig handelt ten aanzien van uw 
persoonsgegevens en uw privacy? U kunt een klacht indienen via info@vvzigo.nl U kunt ook 
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via. 
 

7.4 Recht op overdracht:  
Mocht je als lid willen en kunnen overschrijven naar een andere vereniging, zorgen wij 
ervoor dat jouw persoonsgegevens (indien nodig) overgezet worden naar jouw nieuwe 
vereniging. V.v. ZIGO is niet aansprakelijkheid voor mogelijke fouten.  
 

7.5 Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens:  
Je kunt vragen om vergeten te worden. Als er geen bezwaren zijn, zijn wij verplicht om alle 
gegevens verwijderen die wij van jou hebben verzameld. Als wij uw persoonsgegevens nog 
nodig hebben om onze kerndoelen goed uit te voeren, mogen wij uw verzoek weigeren. 

8. Beveiliging 
Met het verzamelen, bewaren en verwerken van persoonsgegevens, is het van belang om deze goed 
te beveiligen, zodat deze gegevens niet zomaar op straat komen te liggen. Deze maatregelen neemt 
ZIGO om de veiligheid van uw gegevens te garanderen: 

 Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met externe partijen; 
o Wij controleren of de partijen een beveiliging hebben op een acceptabel niveau; 
o Vrijwilligers leggen een geheimhoudingsverklaring af; 
o Wij beperken de kring van personen die toegang hebben tot persoonsgegevens; 

 Wij controleren periodiek de noodzaak van de gegeven autorisaties 
o Wij beveiligen alle gegevensdragers met toegang tot persoonsgegevens; 
o Wij verwijderen alle persoonsgegevens in het clubhuis. 
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v.v. ZIGO behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel 
wanneer v.v. ZIGO dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de 
rechten, eigendom of veiligheid van v.v. ZIGO te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht 
op privacy zoveel mogelijk te respecteren.  
 
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 
 
v.v. ZIGO 
Jac van Vollenhovenstraat 304 
5012 AD Tilburg 
014 455 4793 
info@vvzigo.nl 
 
 
 

 

 


