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Inleiding
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij leggen uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en hoe je
bijvoorbeeld jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

W.V.W. en privacy
WVW is een voetbalvereniging waar iedereen welkom is om in een van onze teams te komen voetballen
of zich in te zetten als vrijwilliger. Om onze diensten en werkzaamheden uit te kunnen voeren,
verwerken wij persoonsgegevens, in sommige gevallen samen met andere organisaties of bedrijven.
Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de
eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en eventuele andere wet- en regelgeving
daaraan stelt. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken via deze
privacyverklaring;
• Eerst toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waar toestemming is
vereist;
• Alleen persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten en werkzaamheden te
kunnen uitvoeren. Als meer aanvullende persoonsgegevens worden gevraagd, zullen wij helder
toelichten waarom deze gegevens worden gevraagd en vragen wij expliciet toestemming;
• Gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is voor uitvoering van onze diensten
en werkzaamheden of wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn.
• Afspraken maken met derde partijen als wij gegevens delen, om ervoor te zorgen dat deze niet
voor andere doeleinden worden gebruikt;
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen
van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij gebruik van onze diensten, werkzaamheden, website en bij het invullen van een (contact)formulier
laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet alle
onderstaande persoonsgegevens, dat is geheel afhankelijk van welke diensten, functionaliteiten en
werkzaamheden van toepassing zijn op jouw rol bij WVW (lid, vrijwilliger, websitebezoeker, etc.).
Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten, functionaliteiten en werkzaamheden, kunnen wij persoonsgegevens van
jou verwerken zoals onder andere hieronder vermeld:
• NAW-gegevens (indien minderjarig ook van ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger);
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Kopie legitimatiebewijs;
• BSN-nummer;
• Betaalgegevens;
• IP-adres;
• Cookie ID.
Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
• Om jouw lidmaatschap te verwerken bij de KNVB;
• Om jubilarissen te huldigen;
• Om contributie te innen en ontvangen betalingen te verwerken;
• Om je te informeren over ontwikkelingen, bijeenkomsten en activiteiten van onze vereniging;
• Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen om bepaalde gegevens bij te houden.
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Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en verstrekken alleen persoonsgegevens indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Met organisaties en bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst, waarin wij eisen dat zij ook voldoen aan de AVG en eventuele andere weten regelgeving. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van cookies
Bij het verzamelen van jouw gegevens maken we ook gebruik van technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op jouw computer, smartphone of tablet wordt
geplaatst. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden en daarmee het
gebruiksgemak te verhogen.
Bij het (eerste) bezoek aan onze website vragen wij je onze cookies te accepteren. Als je kiest cookies
niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kun je
cookies ook altijd verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Nieuwsbrief
Wij sturen regelmatig een nieuwsbrief per e-mail naar onze leden en vrijwilligers waarin onder andere
wordt geïnformeerd naar ontwikkelingen, bijeenkomsten en activiteiten van onze vereniging. Wij voegen
je toe aan het nieuwbrief-bestand als je daarvoor toestemming hebt gegeven of wanneer je lid wordt
bij onze vereniging. Hierbij verzamelen wij de volgende gegevens:
• Aanhef;
• Voornaam;
• Achternaam;
• E-mailadres.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden.

Beveiligen en bewaren van gegevens
Wij hebben organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen
tegen (opzettelijke en niet-opzettelijke) vernietiging, verlies, manipulatie, onbevoegde toegang en tegen
alle andere onwettige vormen van verwerking en misbruik.
Wij bewaren gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van
de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden
bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Na afloop van de bewaartermijn worden
persoonsgegevens in principe verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website bereikbaar zijn. Wij raden je aan bij het benaderen van websites van derden via onze
website telkens de privacy statement van die andere website(s) te raadplegen. Je kunt zien dat je niet
meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Minderjarigen
Als je minderjarig bent, dien je expliciet toestemming te overleggen van ouder, voogd of wettelijk
vertegenwoordiger om lid te worden van onze vereniging.
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Wijzigen van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je aan deze privacyverklaring
geregeld te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 03-09-2018.

Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien
je een dergelijk verzoek wenst te doen, kun je een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen
naar info@wvwweurt.nl met vermelding van “Privacy” in de onderwerpregel.
Identificatie
Om misbruik te voorkomen vragen wij je om bij het verzoek tot inzage, wijzigen of verwijderen van
persoonsgegevens een kopie van jouw geldig legitimatiebewijs mee te sturen, samen met een
telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN nummer
en pasfoto onherkenbaar te maken.
Wij zullen een verzoek tot inzage, wijzigen en/ of verwijderen binnen 4 weken afhandelen. Lukt het ons
niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht
je alsnog ontevreden zijn over de behandeling van jouw klacht, dan heb je de mogelijkheid om op grond
van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit kun je doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voetbalvereniging W.V.W.
Postbus 40084
6504 AB Nijmegen
Telefoon: 024 – 677 3331
E-Mail: info@wvwweurt.nl
KvK-nummer: 40144352
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