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Privacy Policy (AVG) 

 

V.v. Buurse hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  Het beleid van v.v. 
Buurse is erop gericht om privacy gegevens van leden, oud leden, vrijwilligers en medewerkers met 
de grootst mogelijke voorzichtigheid te verwerken, beheren en archiveren.  

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. V.v. Buurse houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in 
ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens welke buiten de gebruikelijke handelingen valt om de vereniging te 
runnen; 

- 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; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 

Als V.V. Buurse zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na 
het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met 
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

 

Verwerkingregister 
1.  Wat zijn de verschillende doeleinden waarvoor de vereniging persoonsgegevens verwerkt. 

 Ledenadministratie v.v. Buurse 
 Aanmelden KNVB (Sporlink) 
 Facturering contributie 
 Teamindelingen (spelers / coaches / trainers / teamleiders / scheidsrechters) 
 Communicatie (bv Rabo Clubactie) en Uitnodigingen voor bijeenkomsten 
 Salariëring (medewerkers) 

 
2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt  

 Naam 
 Adres 
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 Postcode, Woonplaats 
 Geboortedatum 
 Geslacht 
 Relatienummer KNVB (leden en oud-leden) 
 Bankgegevens  
 Telefoonnumer (evt ouders indien < 16 jaar) 
 Identiteitsbewijs – soort en nummer (tbv Administratie in Sportlink indien > 15 jaar) 
 Burger Service Nummer (medewerkers tbv salariëring) 

 
3. Op welke categorie personen hebben de gegevens betrekking 

 Leden 
 Oud-leden 
 Vrijwilligers 
 Medewerkers (specifiek BSN) 
 

4. Bewaartermijn gegevens 
 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 In de eigen administratie van de vereniging: 
o Gedurende de looptijd van de overeenkomst en 2 jaar daarna en/of opname in het 

oud-leden bestand (tbv historische doeleinden, bijeenkomsten / reunies etc) bij 
toestemming na beeindiging overeenkomst  

o Tbv financiele administratie en salariëring  voor 7 jaar 
 KNVB Sportlink – niet bekend 
 
 

5. Wie zijn binnen de organisatie belast met de deze verwerking. 
 De verwerking van de data wordt gedaan door de leden administrateur. Hij/zij legt 

verantwoordelijkheid af aan het bestuur. 
 Het door ledenadministratie bijgehouden excel bestand wordt gedeeld met de 

penningmeester. 
 De penningmeester gebruikt dit bestand voor contributie en salariëring  doeleinden  
 Het door ledenadministratie bijgehouden excel bestand wordt gedeeld met de 

afdeling communicatie voor uitnodigingen bijeenkomsten  
 Het bestuurslid wedstrijdzaken verwerkt de persoonsgegevens voor zover zij van 

belang zijn voor het kunnen spelen van wedstrijden (teamindelingen). 
 De secretaris jeugdcommissie verstrekt de persoonsgegevens aan de technische 

jeugdcommissie.  
6. Welke Ict systemen worden er gebruikt bij deze verwerkingen 

 Intern – computers van geautoriseerde gebruikers 
 Extern  
o Rabobank rekening 
o Boekhoudsysteem Snelstart 

 
7. Wat is de ‘Grondslag’ tot het opnemen van Persoonsgegevens. 

 Het opnemen van en nieuw lid in de ledenadministratie 
 De algemene fiscale bewaarplicht van zeven jaren 
 Het innen van de contributie.  
 Historische doeleinden, zoals het bijhouden van statistieken, maken van jaarboeken, 

houden van jubilea,reünies etc 
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 Salariëring medewerkers 

 
 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk 
is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging 
wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.  
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard 
de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de 
door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en 
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Met de volgende derden delen we uw 
gegevens: 
 

 KNVB (Sportlink) tbv lidmaatschap KNVB (relatienummers) 
 Adressenbestand Rabobank tbv innen contibutiegelden 
 Administratiekantoor tbv salariëring medewerkers 

 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger bij aanmelding lidmaatschap. 

Beveiliging van Persoonsgegevens 

Wij hebben passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.  
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

- Het beheer van autorisaties; Alleen leden met een specifiek beschreven taak krijgen een 
autorisatie om de persoonsgegevens te behandelen. Zij mogen deze autorisatie alleen 
gebruiken voor deze specifiek benoemde taak. 

- Instrueren van geautoriseerde bestuursleden en vrijwilligers. 
- Alle personen die namens V.V. Buurse van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan. 
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze computers / systemen; 
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 
- Het verbieden van het uitprinten van data en het overzetten van data naar vaste en externe 

geheugens, zonder toestemming 
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Datalek 

NLeidt een beveiligingsincident tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking/ 
toegang, dan is mogelijk sprake vandatalek. Tenzij het datalek waarschijnlijk geen nadeligegevolgen 
heeft voor de betrokken personen, moet het tijdig worden gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Heeft het lek bovendien een hoog risico op nadelige gevolgen voor de personen 
wiens gegevens het betreft, dan moet het incident ook aan deze personen worden gemeld.  
 
Een protocol voor het verwerken van een datalek is eveneens te vinden op onze website. 
(www.vvbuurse.nl) 
 

Publiceren en archiveren van foto’s en video’s 

Voor het maken en publiceren van foto’s en video’s is vaak toestemming nodig van de betrokkene. 
V.v. Buurse houdt zich het recht voor om groepsfoto’s/teamfoto’s/actiefoto’s te publiceren via de 
website and Social media kanalen van V.V. Buurse. Daarbij kan het in beeld komen van publiek 
onvermijdelijk zijn. Deze foto’s, video’s zullen om historische redenen gearchiveerd worden. 
Persoonlijke foto’s, video’s zullen niet gepubliceerd worden op de website en Social media kanalen van 
v.v. Buurse. Uitzonderingen zijn foto’s, video’s die gemaakt zijn met het doel het plaatsten op de 
website van V.V. Buurse. Deze foto’s worden om historische redenen gearchiveerd. 
Alle andere foto’s dienen ter goedkeuring aan de betreffende persoon voorgelegd worden mits de 
betreffende persoon daar vooraf tpoestemming voor heeft gegeven. 
v.v. Buurse werkt, zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen niet mee aan verzoeken van  
derden voor het leveren van foto’s/video ’s van leden en oud leden 
 

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u 
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een 
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken. 
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op 
de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De 
Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 
privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
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Wijziging van het privacy beleid 

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de 
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke 
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

 

Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 
met ons op! 

 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken 
tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via 
onderstaande contactgegevens:  
Verantwoordelijke: Henk ten Vregelaar 
E-mail:   henktenvregelaar@gmail.com 
Telefoonnummer: 053-5696919 
 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 


