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Doelstelling Privacy Policy
Onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), van toepassing vanaf 25 mei 2018, is
Zvv Avenhorn aan te merken als verwerker van persoonsgegevens. De doelstelling van deze Privacy
Policy is om leden, coaches, bestuurders en andere betrokkenen te informeren over de wijze waarop
wij met persoonsgegevens omgaan en de rechten die deze betrokkenen hebben.
Persoonsgegevens verwerkt door Zvv Avenhorn
De volgende persoonsgegevens van spelende leden worden ten behoeve van de ledenadministratie verwerkt
door Zvv Avenhorn:
• Roepnaam
• Achternaam
• Geboortedatum
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Pasfoto
• Teamfoto
Betreffende gegevens worden door de leden aangeleverd bij de ledenadministratie in een
aanmeldingsformulier. De gegevens worden geregistreerd in een digitaal overzicht dat uitsluitend ter
beschikking staat aan het bestuur. Het aanmeldingsformulier wordt door de vereniging niet bewaard.
De volgende persoonsgegevens van coaches worden ten behoeve van communicatiedoeleinden verwerkt:
• Roepnaam
• Achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Teamfoto
Betreffende gegevens worden geregistreerd in een digitaal overzicht dat uitsluitend ter beschikking staat aan
het bestuur.
De volgende persoonsgegevens van bestuurders, ereleden en leden van verdienste worden verwerkt door Zvv
Avenhorn:
• Roepnaam
• Achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Rechten voor betrokken
Het bestuur benadrukt dat de betrokken zich ten alle tijden kunnen beroepen op de onderstaande rechten:
• Inzagerecht;
• Recht op rectificatie;
• Recht om vergeten te worden;
• Recht op beperking van verwerking;

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
• Recht van bezwaar.
Voor een nadere toelichting op bovenstaande verwijzen wij naar de toelichting zoals beschikbaar op de website
van de Autoriteit Persoonsgegevens, zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Protocol Inzagerecht
Met het inzagerecht wordt bedoeld dat elke betrokkene het recht heeft om in te zien welke persoonsgegevens
van de betrokkene worden verwerkt. Elke betrokkene die hiertoe de behoefte voelt wordt gevraagd zich te
wenden tot het bestuur. De contactgegevens van het voltallige bestuur zijn te benaderen via de website van
Zvv Avenhorn. Het bestuur streeft ernaar de betrokkene binnen een acceptabele termijn (circa 5 werkdagen)
een inzagemogelijkheid te bieden.

Persoonsgegevens oud-leden
Persoonsgegevens van oud-leden worden door Zvv Avenhorn uiterlijk twee jaar na het lidmaatschap uit de
ledenadministratie verwijderd (tenzij een oud-lid al eerder heeft aangegeven zijn persoonsgegevens verwijderd
dienen te worden uit de actieve ledenadministratie).

Maatregelen ter waarborging vertrouwdheid persoonsgegevens
Ter waarborging van de vertrouwdheid van persoonsgegevens worden de persoonsgegevens uitsluitend
bewaard in de hiervoor benoemde overzicht ledenadministratie en overzicht coaches. Deze overzichten staan
uitsluitend ter beschikking van het bestuur gezien van belang voor de uitoefening van de bestuurstaken. Voor
een volledig overzicht van het bestuur verwijzen wij naar de website van Zvv Avenhorn. De overzichten worden
bewaard op de apparaten van de betreffende bestuurders.

Overige opmerkingen
Met deze privacy policy streven wij de doelstelling na om alle betrokkenen te informeren over de
persoonsgegevens die door Zvv Avenhorn worden verwerkt en de rechten voor de betrokkenen. Mocht de
Privacy Policy u nog onvoldoende informatie verschaffen dan vragen wij u te wenden tot het bestuur.

