Privacyverklaring ZVE Erp

Als je de website van de Zaalvoetbal Vereniging Erp (hierna 'de ZVE', 'ons' of 'wij') bezoekt, informatie aanvraagt via
onze website, telefonisch contact met ons opneemt en/of je bij ons aanmeldt, dan registreren wij persoonsgegevens
van jou.
De ZVE is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze
Privacyverklaring. Dit kan (onder meer) gaan om gegevens die jij bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op
de website ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de ZVE jouw privacy, onder
andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat jouw
persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen,
en jij bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.
Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze Privacyverklaring staan.
1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging
2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking
3. Verstrekking aan derden
4. Jouw rechten
5. Websites van derden
6. Vragen
7. Wijzigingen Privacyverklaring

1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging
De ZVE verwerkt de onderstaande categorieën persoonsgegevens voor de verwerkingen die zijn beschreven in deze
Privacyverklaring.
Deze persoonsgegevens ontvangen via het aanmeldingsformulier:
- Voor- en achternaam;
- Relatienummer KNVB;
- NAW-gegevens;
- Geboortedatum,
- Telefoonnummer(s);
- e-mailadres;
- Pasfoto;
- Legitimatietype en -nummer (ter controle);

2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking
Op basis van verschillende wettelijke grondslagen, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden. Om de overeenkomst met jou (zoals het lidmaatschap van de ZVE) uit te voeren, gebruiken wij jouw
persoonsgegevens voor (met name) de doeleinden zoals hieronder genoemd. Achter elk doeleinde staat hoe lang wij
deze persoonsgegevens bewaren.
Doeleinde
Voor onze leden organiseren we een competitie door middel van één algemene ledenadministratie.
Hoe lang bewaren
Niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als
specifieke regelgeving vereist
Doeleinde
De handhaving van interne verenigingsorde, waaronder afhandeling van tucht-, seksuele intimidatie- en
licentiezaken; beoordeling.
Hoe lang bewaren
Niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als
specifieke regelgeving vereist

We gebruiken jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang voor (met name) de doeleinden
zoals hieronder genoemd. Achter elk doeleinde staat hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren.
Doeleinde
In geval van juridische procedures, waarbij wij partij zijn, kunnen wij persoonsgegevens gebruiken.
Hoe lang bewaren
5 jaar na einde procedure

3. Verstrekking aan derden
Voor de verwerkingen die zijn beschreven in deze Privacyverklaring, kunnen wij jouw persoonsgegevens versturen
aan (met name) de volgende partijen:
- bij de KNVB aangesloten voetbalclubs;
- Sportlink Services BV (beheren van het ledenbestand);
-Voetbalmedia BV (gericht op het (laten) ontwikkelen, (laten) beheren en (mede) exploiteren van websites, mobiele
en overige platformen, zoals de voetbal.nl app);
- internationale voetbalorganisaties (zoals FIFA, UEFA, buitenlandse voetbalbonden en -clubs);
- nationale sportorganisaties (zoals NOC*NSF en NebasNsg);
- zorgverleners (zoals huisartsen);

- advocatenkantoren;
- makelaars in assurantiën;
- gerechtsdeurwaarders;
- politie (CIV) en Openbaar Ministerie;
- overheid.
Daarnaast maken we voor het verwerken van jouw persoonsgegevens gebruik van IT-leveranciers die de beschikking
krijgen over jouw gegevens.

4. Jouw rechten
Met betrekking tot (het gebruik van) jouw persoonsgegevens kun je de onderstaande rechten uitoefenen door een
brief te sturen naar Ron van Balen, Kerkstraat 20, 5469 BN Erp of een e-mail te sturen naar rvbalen@gmail.com:
- recht op toegang tot de persoonsgegevens die de KNVB van jou verwerkt;
- recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;
- recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
- recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
- recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, onder andere indien je niet langer
prijs stelt op informatie over producten of diensten van ons en/of derden;
- recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens; en
- recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is voor de verwerking).
Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat toestemming niet meer geldt
vanaf het moment van intrekken.
DeXVE reageert doorgaans binnen één maand op jouw verzoek, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit
van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat is ingediend. In een dergelijk uitzonderlijk geval lichten wij jou daar
uiterlijk binnen één maand over in en verlengen wij onze reactietermijn met maximaal twee maanden.
Indien je niet langer prijs stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan
kun je je daarvoor afmelden. Gaat het om informatie die per post en/of telefoon wordt ontvangen, meld je je af door
een brief te sturen naar Ron van Balen, Kerkstraat 20, 5469 BN Erp of een e-mail te sturen naar rvbalen@gmail.com
In aanvulling op bovengenoemde rechten, kun je hier een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien
je van mening bent dat de ZVE jouw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.

5. Websites van derden
Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden
bezocht. De ZVE aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze
derden gehanteerd privacy beleid.

6. Vragen
Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je
contact opnemen met de ZVE, een brief sturen naar Ron van Balen, Kerkstraat 20, 5469 BN Erp of een e-mail te
sturen naar rvbalen@gmail.com.

7. Wijzigingen Privacyverklaring
De ZVE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van dezewijzigingen op de hoogte bent.

