Privacybeleid RKVV Velsen
Uw privacy
RKVV Velsen hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar leden
en direct betrokkenen van onze vereniging. Daarom willen wij u in dit privacy beleid
heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop RKVV Velsen
persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers van onze
website.
Uiteraard worden deze persoonsgegevens, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld en beveiligd. Hierbij houdt RKVV Velsen zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is RKVV Velsen, Wolff en Dekenlaan
144, 1985 HT Driehuis.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de RKVV Velsen uw persoonsgegevens
verzamelt en verwerkt.:
•

•

•
•
•

•

•
•

Wanneer u of uw kind lid wordt van RKVV Velsen vragen wij gegevens, die wij
moet gebruiken voor uw inschrijving bij de KNVB en de inning van de contributie.
De gegevens dienen wij dan ook over te dragen aan de KNVB via Sportlink,
hiervoor heeft Sportlink een verwerkersovereenkomst opgesteld;
Voor de beoefening van voetbalwedstrijden en/of activiteiten hebben wij in
persoonlijke situaties medische gegevens dan wel gegevens van
ziektekostengegevens nodig om goed te kunnen handelen;
Voor het verbeteren van sportprestaties kunnen foto en/of videobeelden worden
gemaakt;
Wanneer u producten en/of diensten van/bij RKVV Velsen afneemt. Dit kan via
onze website, de kantine, entree bij het sportpark of app;
Wanneer u contact heeft met RKVV Velsen. Dit contact kan telefonisch zijn, via email, het contactformulier via de website invult, meedoet aan enquêtes, loterijen
of onderzoeken, gebruik maakt van onze websites inclusief apps, inlogt op uw
account of ons via social media benadert;
Voor de uitvoering van de (meerdaagse-) activiteiten kan RKVV Velsen,
bijvoorbeeld voor het maken van een (hotel-)reservering, uw persoonsgegevens
verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de activiteit;
Voor interne analyses binnen de technische commissie of technische staf
(trainers), activiteiten en evenementen;
Om leden/direct betrokkenen/bezoekers van haar activiteiten en evenementen op
de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via
social media.

E-mail
RKVV Velsen heeft een eigen nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven
voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw
toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de
afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van relevante informatie over
RKVV Velsen. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de
afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over producten of diensten, dan kunt
u een e-mail te sturen aan secretaris@rkvv-velsen.nl.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
RKVV Velsen is voor het uitoefenen van voetbalwedstrijden aangesloten bij de KNVB en
Sportlink. De website en administratie wordt geregistreerd bij All United B.V. Sportlink en
All United B.V. hebben een verwerkersovereenkomst opgesteld, met als primaire doel
uw persoonsgegevens te beschermen.

Social Media
RKVV Velsen brengt graag activiteiten en gebeurtenissen, via het web en (eigen) social
media kanalen, onder de aandacht van betrokken bij de vereniging. Het doel is om
nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar
worden gemaakt te beantwoorden. RKVV Velsen volgt actief hiervoor het internet en
social media kanalen, zoals Facebook, Instagram, Linkedin en blogs.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s en
video’s waar leden en betrokkenen schade kunnen ondervinden. Wij plaatsen bij foto’s
en video’s geen namen. Hierin wordt persoonlijke gegevens en foto’s niet zonder
toestemming gebruikt. Mocht u naar aanleiding van social media gebruik van RKVV
Velsen vragen hebben dan kunt u contact opnemen met secretaris@rkvv-velsen.nl.

Website RKVV Velsen
Op de website van RKVV Velsen kunnen links voorkomen naar andere websites. RKVV
Velsen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door
die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van
de site die u bezoekt.

Vragen
U heeft altijd recht tot inzage van de gegevens die wij van u registreren. Heeft u na het
lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
RKVV Velsen, Wolff en Dekenlaan 144, 1985 HT Driehuis of e-mail: secretaris@rkvvvelsen.nl.

Meldpunt
RKVV Velsen wordt geleid met en door vrijwilligers. Wij zijn daar heel trots op, maar
mocht u bemerken dat de privacy procedure niet overal goed wordt nageleefd meldt ons
dat. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze privacy
waarborgen.

Wijzigingen
RKVV Velsen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze privacyprocedure te bekijken
of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien RKVV Velsen een belangrijke wijziging
doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop RKVV Velsen uw persoonsgegevens
verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in
nieuwsbrieven.
Driehuis, 25 mei 2018

