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Privacyverklaring SC DIOSA  

Eindsestraat 43a, 6613 AR te Balgoij  

 

Algemeen 

Dit is de privacyverklaring van SC DIOSA, gevestigd te (6613 AR) Balgoij aan het adres 

Eindsestraat 43a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

KVK-nummer 09208810 hierna te noemen: ‘de vereniging’.  

 

Als vereniging respecteren wij jouw persoonsgegevens en dragen wij er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die je bewust of onbewust met ons deelt of die op andere wijze 

wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld en niet zomaar aan derden wordt 

verstrekt. In deze privacyverklaring zetten wij voor je uiteen hoe wij met jouw 

persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.  

 

Verwerking van persoonsgegevens, hoe zit het precies?  

In overeenstemming met de privacywetgeving worden persoonsgegevens alleen gebruikt 

voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Je persoonsgegevens worden 

dus alleen verwerkt als dit overeenkomt met het doel waarom ze in eerste instantie zijn 

uitgevraagd. Persoonsgegevens die verstrekt worden aan de vereniging en die niet 

noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening van de vereniging zullen niet worden 

verwerkt dan wel worden vernietigd. In bijlage I tref je informatie aan over de 

persoonsgegevens die worden verwerkt, voor welk doel de persoonsgegevens worden 

verwerkt, de bewaartermijn van de persoonsgegevens en over het verstrekken van 

persoonsgegevens aan derden.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De vereniging deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden voor zover  jij daarvoor 

toestemming hebt verleend, dan wel indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

overeenkomst die je met de vereniging hebt gesloten dan wel wegens een wettelijke 

verplichting. In de tabel bij bijlage I tref je een overzicht aan van de situaties waarin jouw 

persoonsgegevens worden verstrekt aan derden.  

 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

De vereniging bewaart de persoonsgegevens die worden verstrekt niet langer dan 

noodzakelijk is voor de in bijlage I genoemde doeleinden, dan wel niet langer dan op grond 

van de wet- en regelgeving is vereist.  

 

Minderjarigen  

Let op, indien je jezelf als minderjarige wenst te registreren dan dien je hiertoe expliciete 

toestemming van de ouder of voogd te overleggen.  

 

Gebruik van foto’s en video’s 

Gedurende wedstrijden, toernooien en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s 

gemaakt worden door de (wedstrijd-)fotograaf en/of cameraman van de vereniging. De 

foto’s en/of video’s kunnen op de website van de vereniging of op het sociale media kanaal 

van de vereniging worden geplaatst. Het kan dus voorkomen dat jij of jouw kind op één 

van onze foto's op de website staat gepubliceerd. Mocht je bezwaar hier tegen hebben dan 
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kun je een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het 

gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar privacy@scdiosa.nl . De vereniging 

zal er dan voor zorgen dat de foto verwijderd wordt of dat het gezicht van jou of jouw kind 

onherkenbaar gemaakt wordt. De vereniging heeft geen invloed op foto’s en/of video’s die 

gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op andere kanalen dan die door de 

vereniging zelf worden beheerd.  

 

Cookies 

Zoals in bijlage I is vermeld maakt de vereniging gebruik van cookies. Een cookie is een 

klein tekstbestand die met de pagina’s van een website worden meegestuurd en door de 

browser op je computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. De cookies worden 

gebruikt om je meer service te bieden bij het verzoeken van de website. Voor het plaatsen 

van bepaalde cookies is toestemming nodig. Je kunt jouw toestemming geven via het pop-

up scherm bij het bezoeken van een website. De vereniging maakt enkel gebruik van 

(functionele) noodzakelijke en analytische cookies, hiervoor hoeft geen toestemming 

gegeven te worden. Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door de 

internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het 

verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser. 

 

Welke privacyrechten heb ik? 

De vereniging probeert je zoveel mogelijk tegemoet te komen op het moment dat jij een 

van jouw privacyrechten inroept. Een verzoek tot inzage in je persoonsgegevens, een 

verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens, verwijdering van de persoonsgegevens of 

intrekking van een eerder gegeven toestemming dan wel een verzoek tot uitvoering van 

een van uw andere privacyrechten kun je doen door contact op te nemen via onderstaande 

contactgegevens. Je ontvangt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek 

nader bericht van ons.  

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de vereniging niet (volledig) met jouw 

verzoek kan instemmen, bijvoorbeeld omdat sprake is van een wettelijke verplichting tot 

bewaring van de gegevens. Indien hiervan sprake is zal de vereniging je  hiervan op de 

hoogte stellen en om begrip vragen.. Om zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek 

de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken zal de vereniging je 

vragen te legitimeren.  

 

Verzoeken zoals hierboven vermeld kun je richten aan:  

 

SC DIOSA 

T.a.v. Bram Hofmans - voorzitter 

privacy@scdiosa.nl  

 

De beveiliging van jouw persoonsgegevens 

De vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen 

verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij 

dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang 

tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheids- en 

beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.  
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Aanpassing in de privacyverklaring 

De vereniging heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst 

moment zonder voorafgaande kennisgeving daarvan te wijzigen. Op de website van de 

vereniging zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden geplaatst. 

De vereniging raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Bij 

belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de website 

te informeren. 

 

Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens  

Wij helpen je graag verder als je een vraag of klacht hebt over de verwerking van jouw 

persoonsgegevens. In dat geval kun je jouw klacht voorleggen aan Bram Hofmans door 

contact op te nemen via de contactgegevens. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht 

in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw 

persoonsgegevens. Voor informatie over het indienen van en klacht bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens verwijzen wij je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Contactgegevens  

Bij vragen, opmerkingen en/of aanvullingen kunt u contact opnemen via de volgende 

contactgegevens:  

 

Verantwoordelijke : Bram Hofmans - voorzitter 

E-mail   : privacy@scdiosa.nl 
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Bijlage I Privacyverklaring sc DIOSA 

 

Doel  Welke 
persoonsgege
vens 

Grondslag Bewaartermij
n  

Opmerkingen 
 

     
Onderzoeken of u 
lid kan worden  
 
en  
 
het uitvoeren van 
de 
lidmaatschapsover-
eenkomst  

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres  
• Geboortedatum  
• Telefoonnumm

er 
• E-mail adres 
• Bankgegevens 
• Betaalgegeven

s 
• Lidmaatschaps

nummer/bonds
nummer 
KNVB/KNKV 

 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst  

Indien u lid wordt 
gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst. 
Indien u geen lid 
wordt worden uw 
gegevens zo snel 
als mogelijk 
verwijderd binnen 
6 maanden  

Vastlegging 
gegevens in de 
afgeschermde 
omgeving van 
module Sportlink 
KNVB/KNKV 

Administratie / 
incasso 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• Telefoonnumm

er 
• E-mail adres 
• Bankgegevens 
• Betaalgegeven

s 
• Lidmaatschaps

nummer/bonds
nummer 
KNVB/KNKV 
 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst  

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst en 
tot 2 jaar daarna, 
daarna alleen in 
de financiële 
administratie voor 
7 jaar. 

Vastlegging 
gegevens in de 
afgeschermde 
omgeving van 
module Sportlink  
KNVB/KNKV 

Versturen digitale 
berichten 
waaronder 
nieuwsbrieven, 
aankondigingen 
evenementen e.d. 
en overige 
vereniging 
gerelateerde 
informatie  

• Voornaam 
• Achternaam 
• E-mail adres 
 

 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst  

Zolang als men 
aangemeld is als 
lid. 

Vereniging 
gerelateerde 
informatie 

Versturen berichten 
aan derden 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• Telefoonnumm

er 
• E-mail adres 

Toestemming Zolang als men 
aangemeld is als 
lid. 

Info KNVB/KNKV 
Anders 

Om onze digitale 
dienstverlening te 
verbeteren 

• Cookies (zie 
voor meer info 
het sub kopje 
Cookies) 

• IP-gegevens 
 

Toestemming Iedere keer dat 
onze website 
bezocht wordt. 
Deze gegevens 
worden zo snel 
als mogelijk 
geanonimiseerd.  

• Websitebeheer
der 

• Analytics tools 
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Ter benadering na 
beëindiging 
lidmaatschap bijv. 
voor reünie, 
jubileum of 
bijzondere 
gebeurtenis 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres  
• Telefoonnumm

er 
• E-mail adres 

 

Toestemming Zolang als de 
toestemming niet 
is ingetrokken. 

 

 


