PRIVACYVERKLARING
Van de Voetbalvereniging v.v. Kollum, gevestigd te Kollum en ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 40000786.
De accommodatie is gevestigd aan de Bernhardlaan 83a, 9291 HM Kollum.
Deze verklaring is opgesteld om jou als lid of vrijwilliger van de v.v. Kollum op grond van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) te informeren over welke gegevens wij verwerken en wat
wij ermee doen.
Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens van de leden en vrijwilligers. Die vragen wij op door
middel van het aanmeldingsformulier op de website.
De volgende gegevens worden opgevraagd en geregistreerd:
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres
IBAN rekeningnummer
Bij nieuwe leden van 16 jaar en ouder wordt een kopie van een ID-bewijs gevraagd. Hiervan
registreren wij alleen het soort ID-bewijs en het nummer.
Spelende leden van 13 jaar en ouder moeten voor hun spelerspas een pasfoto inleveren, die in het
programma voor de ledenadministratie wordt gescand.
Waarvoor hebben wij deze gegevens nodig
v.v. Kollum verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
 Het inschrijven als lid van de v.v. Kollum;
 Het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
 Het innen van contributie en boetes;
 Het indelen van spelende leden in verschillende teams;
 Het informeren van de leden en vrijwilligers over verenigingsaangelegenheden;
 Het uitnodigen van leden voor vergaderingen en activiteiten.
Bovengenoemde gegevens, met uitzondering van het IBAN rekeningnummer, worden voor spelende
leden doorgegeven aan de leider en trainer van het team waarin je ingedeeld wordt.
De leider en de trainer gebruiken deze informatie om je te informeren over wedstrijden, vervoer,
trainingen, afgelastingen etc. Mogelijk maken ze ook een mailgroep en/of een team app met jouw
gegevens om iedereen zo efficiënt mogelijk te kunnen informeren of bereiken.
Je naam en een (groeps)foto worden tevens op de teamsite van v.v. Kollum geplaatst.
KNVB
Wij zijn verplicht om de gegevens van de leden te delen met de KNVB. Dat gebeurt met het
programma Sportlink, waarin wij de ledenadministratie voeren. De KNVB gebruikt deze gegevens
voor controle van de teams, dat de juiste spelers in de juiste teams zitten etc. Tevens kan de KNVB
deze gegevens gebruiken voor tuchtzaken indien gedragsregels niet zijn nagekomen.

Foto’s
Met het aanmelden als lid of vrijwilliger van de v.v. Kollum ontstaat een overeenkomst tussen de
vereniging en jou. Wij hebben die overeenkomst toegevoegd aan het aanmeldingsformulier op de
website.
Hierin staat de volgende tekst over foto’s:
‘Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geef je aan de v.v. Kollum toestemming om
voetbalfoto’s te plaatsen op de door de vereniging beheerde website www.vvkollum.nu. Dit kunnen
actiefoto’s zijn tijdens een wedstrijd of een foto waar je in het verenigingstenue op staat’.
Deze foto’s zullen verder niet worden gebruikt of doorgegeven aan derden.
Andere foto’s, gemaakt op onze accommodatie kunnen door ouders, vrijwilligers etc. op social media
geplaatst worden. Als vereniging kunnen wij dit niet voorkomen en zijn wij hiervoor niet
aansprakelijk.
Rechten
Je hebt altijd het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
De v.v. Kollum biedt de leden de mogelijkheid om in de voetbal.nl app zelf een aantal gegevens te
kunnen wijzigen, zoals adres, mailadres en telefoongegevens. De KNVB stelt jaarlijks gedurende
enkele maanden de leden in de gelegenheid om de pasfoto voor de spelerspas zelf te wijzigen.
Wil je andere gegevens wijzigen, dan kun je een verzoek indienen bij de secretaris van de vereniging:
secretaris@vvkollum.nu.
Als je jonger bent dan 16 jaar dient een dergelijk verzoek te worden gedaan door de ouder/wettelijk
vertegenwoordiger. De reactie zal dan ook aan hem/haar gestuurd worden.
Ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers van leden jonger dan 16 jaar kunnen de
vereniging verzoeken om foto’s van hun kind/kinderen van de website te verwijderen.
De vereniging zal dergelijke verzoeken in principe altijd honoreren, eventueel door het onherkenbaar
maken van het betrokken lid.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je
persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige
verwerking.
Authorisatie:
De vereniging heeft een applicatiebeheerder, die als enige rechten kan toekennen aan gebruikers en
die wachtwoorden kan toekennen en wijzigen.
Alleen de secretaris/ledenadministrateur kan de geregistreerde gegevens invoeren, bewerken en
verwijderen. De functionaris heeft als enige toegang tot het archief met oud-leden.
De boekhouder kan de IBAN rekeningnummers wijzigen en is bevoegd om de incasso van de
contributie te laten uitvoeren.
De wedstrijdsecretarissen kunnen overzichten samenstellen van teams en de leden daarvan.
De genoemde functionarissen hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Mails
Mails aan alle leden of grotere groepen van leden worden altijd in bcc toegestuurd.
De leden van de Technische Commissie ontvangen lijsten met gegevens van de spelende leden ten
behoeve van de indeling van spelers naar teams.

Geheimhoudingsverklaring
Vrijwilligers en kaderleden wordt geheimhouding opgelegd met betrekking tot persoonlijke
gegevens van leden.
Daarbij wordt ook geregeld, dat ze deze gegevens vernietigen dan wel verwijderen van hun pc,
tablet, mobiele telefoon binnen 2 maanden nadat ze hun activiteiten voor de vereniging hebben
beëindigd.
Het zal duidelijk zijn, dat we hier afhankelijk zijn van de medewerking van deze leden.
Gegevens delen met anderen
De gegevens die de v.v. Kollum registreert worden gedeeld met de KNVB en de met Sportlink, de
leverancier van het programma voor de ledenadministratie. Hiervoor is het volgende geregeld:
KNVB
Informatie van de KNVB: De KNVB en een bij de KNVB aangesloten club hoeven onderling, voor wat
betreft het over en weer verstrekken van (persoons)gegevens via de systemen van Sportlink, geen
verwerkersovereenkomst te sluiten. Deze verstrekkingen worden namelijk niet beschouwd als
verstrekkingen aan derden in de zin van privacywetgeving.
Sportlink
Sportlink is bewerker van gegevens en heeft in de standaard-overeenkomst een paragraaf
opgenomen over privacy. Deze paragraaf zal worden toegevoegd aan deze verklaring.
De v.v. Kollum verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan sportclubs aangesloten bij de
KNVB om jouw overschrijving als lid van de v.v. Kollum naar een andere vereniging te realiseren. Je
hebt daar dan zelf om verzocht.
De v.v. Kollum deelt jouw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met
vrijwilligers van de v.v. Kollum voor contact.
Wij delen jouw persoonsgegevens nooit met derden, zoals voor commerciële doeleinden.
Website
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren
of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via secretaris@vvkollum.nu, om de situatie op te lossen.
Het kan voorkomen dat jij of jouw kind op één van onze foto's op de website staat gepubliceerd.
Mocht je bezwaar hier tegen hebben dan kun je een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het
onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar
secretaris@vvkollum.nu.
Cookies
De v.v. Kollum gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen
inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser, verwijderen.

Bewaartermijnen
Leden: 1 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd.
De gegevens worden opgenomen in het oud-ledenarchief, tenzij het lid aangeeft dit niet te willen.
Oud-ledengegevens: Er geldt geen termijn. Dit is een archief. De persoonsgegevens worden
verwijderd op verzoek van het oud-lid of bij diens overlijden.
Financiële gegevens: Op grond van wetgeving is hiervoor de bewaartermijn 7 jaren.
Afnemers en leveranciers van goederen en diensten: 2 jaar na afname.
Communicatiebestanden, adressenlijsten, mailinglijsten: 1 jaar nadat de relatie met de betrokkene
is verbroken.
Debiteuren en crediteuren: 2 jaar nadat de vordering is voldaan.
Bijlagen
Aan deze verklaring worden de volgende bijlagen gevoegd:
 Model van de Geheimhoudingsverklaring
 Hoofdstuk Privacy uit standaardovereenkomst Sportlink
 Aanmeldingsformulier
 Overeenkomst van lidmaatschap
 Afmeldingsformulier
 etc

