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PRIVACY POLICY VV MAARSSEN 

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website of zich bij 
ons aanmeldt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Wij zijn zorgvuldig 
met de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. Hierbij houden 
wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). In deze privacy policy leest u hoe wij met uw persoonsgegevens 
omgaan.  

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van 

persoonsgegevens?  

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of 
identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct 
of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan 
om uw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan u 
gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, 
locatiegegevens, bankgegevens, etc.  

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van 

handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.  

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens?  

VV Maarssen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Dit houdt in dat VV Maarssen de doeleinden en de 
middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat VV Maarssen 
verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving.  

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs 
meer stelt op informatie van VV Maarssen, dan biedt VV Maarssen u altijd de 
gelegenheid om u zich hiervan uit te laten schrijven. VV Maarssen maakt 
gebruik van de diensten (Sportlink) van de KNVB omtrent in- en uitschrijvingen, 
contributie-inning, verzending van mail. VV Maarssen beheert niet zelfstandig 
uw gegevens maar zijn opgeslagen in de beveiligde omgeving van de KNVB 
administratie-tool genaamd Sportlink. 
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Persoonsgegevens die wij verwerken 

VV Maarssen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt 
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een 
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 
• Voorletters 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Geboorteplaats 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer (vast en/of mobiel) 
• E-mailadres 
• Pasfoto (noodzakelijk voor spelerspas KNVB) 
• IBAN 
• Legitimatienummer 
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in 

correspondentie en telefonisch 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben 
van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 
ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online 
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over 
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met 
ons op via privacy@vvmaarssen.nl, om de situatie op te lossen. 

Foto’s 

Met regelmaat publiceert VV Maarssen foto’s van (voetbal)activiteiten in VV 
Maarssen, de website en social media (Facebook, Instagram en Twitter). Het 
kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto’s staat. Mocht u 
bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld 
door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering 
hiervan sturen naar privacy@vvmaarssen.nl 
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Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?  

Volgens de wetgeving mag VV Maarssen alleen persoonsgegevens verwerken 
als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. VV Maarssen hanteert 
de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:  

• Na verkregen toestemming van betrokkenen; 
• in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een 

overeenkomst;  
• om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, 

fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke 
bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);  

• in verband met de gerechtvaardigde belangen van VV Maarssen, 
waarbij VV Maarssen erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt 
mogelijk is.   

Waarom we gegevens nodig hebben 

VV Maarssen verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

• Het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
(KNVB); 

• het afhandelen van uw (contributie)betaling(en); 

• u te kunnen informeren over wedstrijden, trainingen, vv Maarssen 
activiteiten en vv Maarssen evenementen; 

• voor administratieve doeleinden die noodzakelijk zijn de club goed te 
kunnen organiseren; 

• voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) 
overeenkomsten; 

• voor het afhandelen van klachten en complimenten. 

Hoe lang we gegevens bewaren 

VV Maarssen bewaart uw persoonsgegevens zolang u lid bent van onze 
vereniging. Na opzegging van het lidmaatschap worden de 
persoonsgegevens verwijderd d.m.v. uitschrijving bij de KNVB. De KNVB 
bewaart deze gegevens nog 7 jaar na uitschrijving maar zijn voor ons niet meer 
zichtbaar. 
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Delen met anderen 

• VV Maarssen verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan 
sportclubs aangesloten bij de KNVB om uw overschrijven als lid van VV 
Maarssen naar een andere vereniging te realiseren. Dit alleen als u dit 
als schriftelijk verzoek (of d.m.v. opzegging via onze website) heeft 
gevraagd om dit uit te voeren. 

• VV Maarssen deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en 
telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van VV Maarssen ten behoeve 
van wedstrijden, trainingen, VV Maarssen activiteiten en VV Maarssen 
evenementen. Deze gegevens komen uit de administratie-tool Sportlink 
van de KNVB en worden op geen enkele andere manier opgeslagen. 

• VV Maarssen verkoopt en deelt uw gegevens niet aan derden en zal 
deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 

• Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij 
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VV Maarssen blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

In kaart brengen websitebezoek 

VV Maarssen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische 
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op 
uw computer, tablet of smartphone. 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van 
de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook 
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor 
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-
ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn 
bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. U kunt een concreet verzoek tot inzage, correctie of verwijdering 
sturen naar privacy@vvmaarssen.nl. Een inzageverzoek van leden jonger dan 
16 jaar kunnen alleen worden ingediend door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger van het lid. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij 
u bij elk verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te 
sturen. Hierbij vragen we u, uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te 
maken. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt voor het maken van een 
fotokopie de app “KopieID” gebruiken deze is uitgegeven door het ministerie 
EZk. VV Maarssen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek 
reageren. 
 

Beveiliging 

VV Maarssen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als 
u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via 
privacy@vvmaarssen.nl. 

 

Wijziging privacy policy 

VV Maarssen behoudt zicht het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot 
tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig. De laatste wijziging is 
doorgevoerd op 1 september 2019. 

 

 


