Privacyverklaring s.v. Blauw-Geel 1915
Dit is de privacyverklaring van voetbalvereniging "s.v. Blauw-Geel 1915", gevestigd te
Groningen, Kooiweg 1, 9723 BV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40023226, hierna te noemen: `Blauw-Geel`.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van
belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met
uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen
naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:
secretariaat@blauwgeel1915.nl
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze
persoonsgegevens kan inzien.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, donateurs en sponsoren

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Lidmaatschapsovereenkomst

●
●
●
●
●
●
●

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
KNVB-bondsbummer

Uitvoering van de
overeenkomst

Wanneer u lid wordt gedurende de
looptijd van de overeenkomst.

●
●

Penningmeester
Secretaris

Administratie

●
●
●
●
●
●
●

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
Betaalgegevens

Uitvoering van de
overeenkomst

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

●
●

Penningmeester
Secretaris

Nieuwsbrief

●
●
●

Voornaam
Achternaam
E-mailadres

Uitvoering van de
overeenkomst

Gedurende de looptijd van de
overeenkomst of tot afmelding van
de nieuwsbrief.

●
●
●

Penningmeester
Secretaris
Activiteitencommissie
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Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en vrijwilligers
Persoonsgegevens van medewerkers en vrijwilligers worden door Blauw-Geel verwerkt ten
behoeve van de volgende doeleinden:
● Uitvoering van de arbeids- en vrijwilligersovereenkomst
De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de a
 rbeidsovereenkomst.
Hiertoe kan Blauw-Geel de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Salarisgegevens
Kopie legitimatiebewijs
BSN
Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Blauw-Geel opgeslagen ten behoeve van de
bovengenoemde doeleinden voor de periode dat men een contract heeft en daarna alleen
in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen?
●
●
●
●

Inschrijving/uitschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).
Afhandelen van uw contributie en andere betalingen.
Informeren over activiteiten.
Uitnodigingen voor bijeenkomsten, zoals de algemene ledenvergadering.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Blauw-Geel uw persoonsgegevens alleen aan derden als
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Blauw-Geel met u heeft,
tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan
deze derden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
● Het verzorgen van de (financiële) administratie.
● Het verzorgen van de internetomgeving.
● Het verzorgen van nieuwsbrieven.
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Beveiliging persoonsgegevens
Blauw-Geel treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij
dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot
de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijk vertegenwoordiger.
Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar.
Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke
toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij onrechtmatig gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
secretariaat@blauwgeel1915.nl. Dan verwijderen wij deze gegevens.

Links naar andere websites & Social Media
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van
toepassing op de website van Blauw-Geel. Andere websites kunnen hun eigen
privacybeleid hanteren. Blauw-Geel raadt u aan om voor het gebruik van andere websites
altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht Blauw-Geel te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de
Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet
gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen,
verwijderen of afschermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u
wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Blauw-Geel deze verwijdering doorgeven
aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben
ontvangen.

Wijziging van het privacybeleid
Blauw-Geel past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op
de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden
opgenomen. Blauw-Geel raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te
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raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Blauw-Geel er alles aan doen u hierover te
informeren.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

AVG Verklaring
Stichting AVG voor Verenigingen verklaart dat voetbalvereniging s.v. Blauw-Geel 1915 op
19 mei 2018 het AVG-programma heeft doorlopen en dat voetbalvereniging s.v.
Blauw-Geel 1915 zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien
uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verklaring treft u h
 ier aan.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Blauw-Geel wilt
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u
contact opnemen via:
s.v. Blauw-Geel 1915
T.a.v. Ledenadministratie
Kooiweg 1
9722 BZ Groningen
secretariaat@blauwgeel1915.nl
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