Privacy Statement vv Zuidhorn

Inleiding
Bij het uitvoeren van diverse activiteiten voor onze voetbal vereniging vv Zuidhorn (hierna VVZ) worden
mogelijk persoonlijke gegevens van leden en niet-leden verwerkt. Dit kan gaan om gegevens die
bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders zijn ingevuld of ter beschikking zijn gesteld. In het kader van
deze verwerkingen waarborgt en respecteert VVZ uw privacy, onder andere door naleving van de Wet
bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw
persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn
verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy
Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van onze
ledenadministratie, onze website en hoe personen rechten ten aanzien van de verwerking van
persoonsgegevens kunnen uitoefenen.
Verwerking van persoonsgegevens
VVZ legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer
iemand zich aanmeldt als nieuw lid of zich abonneert op een nieuwsbrief of anderszins contact heeft met
VVZ. De persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden zijn o.a. contactgegevens (waaronder naam,
postadres, emailadres en telefoonnummer), geslacht, geboortedatum, gegevens over betalingen (facturen),
bestelde producten en beeldmateriaal (onder andere foto’s en filmpjes). VVZ kan deze persoonsgegevens
uitwisselen voor diverse doeleinden bijvoorbeeld: voor de ledenadministratie, voor publicaties op de website
van VVZ, om leden op de hoogte te houden van lopende zaken binnen de vereniging (nieuwsbrief), voor
facturering of voor promotiedoeleinden. VVZ weegt in het gebruik van persoonsgegevens naar eer en
geweten af in hoeverre publicatie van persoonsgegevens gepast is.
Cookies
Om de website van vv Zuidhorn voor u beter en sneller te laten functioneren, worden bepaalde gegevens
betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te
maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina
automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw
browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de website.
Inzage in uw persoonsgegevens
U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken deze te laten corrigeren of te verwijderen door een
e-mail aan communicatie@vvzuidhorn.nl te zenden. Indien u geen prijs (meer) stelt op publicatie door of
informatie van de vereniging kunt u dit altijd schriftelijk (Postbus 100 te 9800 AC Zuidhorn) of per e-mail
(communicatie@vvzuidhorn.nl) melden. Uw afmelding voor het gebruik van uw persoonsgegevens wordt zo
spoedig mogelijk verwerkt. Het kan voorkomen dat u nog enkele publicaties ontvangt nadat u zich heeft
afgemeld.
Naleving Privacy Statement
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door VVZ. De verstrekte
persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat is aangemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van
derden die via de website van onze vereniging via links kunnen worden bezocht. VVZ aanvaardt uitdrukkelijk
geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden, voor de content van websites van derden en/of
voor het door deze derden gehanteerde privacy beleid. Bezwaar tegen gepubliceerde gegevens kan gemeld
worden via: communicatie@vvzuidhorn.nl
Tot slot
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of over de wijze waarop VVZ persoonsgegevens verwerkt, kunt u
per email contact opnemen met VVZ via: communicatie@vvzuidhorn.nl. VVZ behoudt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement voor
het privacybeleid van VVZ.

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2017

