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Definitief vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 2 november 2018 (laatst geactualiseerd juni 2019) 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 
dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie.  
 
De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om 
moeten gaan met persoonsgegevens.  
 

Wat zijn persoonsgegevens?  
Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk 
persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding) te kunnen leiden tot identificatie 
van een natuurlijk persoon. De AVG deelt persoonsgegevens op in twee groepen:  
Gewone persoonsgegevens:  

• Naam  
• Adres  
• Postcode  
• Woonplaats  
• Pasfoto  
• BSN-nummer  
• E-mailadres  
• Telefoonnummer  
• Kentekengegevens  
• IBAN nummer  
• IP-adres  

 
Bijzondere persoonsgegevens:  

• Ras  
• Godsdienst  
• Seksuele geaardheid  
• Politieke opvatting  
• Gezondheid  
• Lidmaatschap van een vakvereniging  
• Strafrechtelijk gedrag  
• Genetische gegevens  
• Biometrische gegevens  

 
SVC’08 zal u, behoudens lidmaatschap van eerdere vereniging(en) nooit vragen om bijzondere 
persoonsgegevens en verwerkt derhalve ook geen bijzondere persoonsgegevens. Van trainers en andere 
medewerkers / werknemers worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd: Identiteitsbewijs, IBAN 
nummer, in het geval dat een functionarissen betrokken is bij de jeugdafdeling wordt een “Verklaring omtrent 
gedrag” opgevraagd en vastgelegd.  
 

Wat wordt verstaan onder verwerking persoonsgegevens?  
Volgens art. 4 lid 2 van de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: Elke bewerking of elk geheel van 
bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet 
uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen etc. Het begrip 
verwerken is erg ruim en schaart alle handelingen onder zich van het verzamelen van gegevens tot en met het 
vernietigen van gegevens.  
 

Hoe verzamelt SVC’08 persoonsgegevens?  
SVC’08 verzamelt nooit persoonsgegevens zonder uw toestemming. SVC’08 verkrijgt uw gegevens door het 
achterlaten van informatie in formulieren of via direct contact met u. SVC’08 legt conform de AVG alleen 
relevante gegevens vast, inclusief de wijze waarop deze gegevens verkregen zijn en hoe u toestemming hebt 
gegeven voor het vastleggen van uw gegevens door SVC’08.  
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SVC’08 verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven 
hebt of tenzij de wet bepaalt dat SVC’08 hiertoe verplicht is.  
 

Aan wie verstrekt SVC’08 wel persoonsgegevens van leden en medewerkers?  
1. Aan Sportlink en daarmee indirect aan de KNVB. Sportlink heeft mede namens de KNVB haar privacy 

beleid vastgelegd in haar algemene voorwaarden die voldoen aan de regels van de AVG.  

2. Aan het salarisbureau worden de NAW gegevens van medewerkers verstrekt, alsmede 
geboortedatum, legitimatiebewijs, loonbelastingverklaring, IBAN- en BSN nummer . Met het 
salarisbureau is een verwerkersovereenkomst gesloten.  

 

Bewaartermijn  
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De maximale bewaartermijn is 7 jaar na 
beëindiging van het lidmaatschap of arbeids- of vrijwilligersovereenkomst.  
 

Cookies  
De website van SVC’08 maakt geen gebruik van cookies.  
 

Hoe gaat SVC’08 om met uw persoonsgegevens?  
Uw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door SVC’08. Dit houdt in dat gegevens alleen 
toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en voor wie het noodzakelijk is uw gegevens in te zien. 
Uw gegevens worden door SVC’08 niet gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming  
verleend hebt en worden niet verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder dat de 
wet of de handhaving daarvan SVC’08 daartoe verplicht.  
U heeft te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij SVC’08. U kunt 
hiervoor een verzoek indienen via secretaris@svc08.nl.  
 

Met welk doel verzamelt SVC’08 persoonsgegevens?  
SVC’08 verzamelt en slaat informatie op in het belang van het goed kunnen functioneren als vereniging ten 
behoeve van haar leden en relaties. SVC’08 gebruikt uw gegevens dus om de relatie met haar leden actief te 
kunnen onderhouden en te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Verder worden de gegevens gebruikt om u 
passende informatie te kunnen sturen.  
 

Toestemming en bezwaar  
Conform de regels zoals vastgelegd in de AVG slaat SVC’08 alleen relevante en toegestane informatie op, voor 
de duur die noodzakelijk is en met uw verleende toestemming. Wilt u bezwaar maken tegen de vastlegging van 
uw persoonsgegevens, inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens zoals vastgelegd bij SVC’08 of uw verleende 
toestemming intrekken? Neem dan contact op met SVC’08 via secretaris@svc08.nl.  
Meer over de AVG leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-
privacywetgeving/algemene-informatie-avg  
  

Gebruik website / social media  
SVC’08 beheert de website www.svc08.nl.  

• De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging. Deze informatie is bestemd 
voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;  

• Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij SVC’08. Het is niet toegestaan 
de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige 
wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;  

• Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen foto- 
en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden;  

• Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt 
vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;  

• Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van SVC’08, als de ouders 
bezwaar hebben gemaakt.  

• Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij SVC’08 zoals 
leden van het bestuur en begeleiders en trainers van de teams. Als hij/zij het hiermee niet eens is, 
wordt de achternaam verwijderd.  

mailto:secretaris@svc08.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
http://www.svc08.nl/
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• Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een 
functie voor club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams;  

• Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze 
persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;  

• Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan 
wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan 
op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit 
bezwaar kan ook weer worden herroepen.  

• Binnen veel teams wordt gebruikt gemaakt van Whatsapp-groepen. Ook hier gelden dezelfde privacy 
regels  

• Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen SVC’08 website en voor de eigen 
SVC’08 facebook-pagina, Twitter-postings en eventuele andere eigen SVC’08 social media;  

 

Foto- en video-opnames 
Met betrekking tot foto- en video-opnames maakt SVC’08 onderscheid in opnames met mobiele apparatuur 
(foto- en videocamera’s en smartphones) en opnames met vaste (video)camera’s. 
 

Foto- en video-opnames met mobiele camera’s 
Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- 
en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.  

• Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn :  
a. wedstrijden, verenigingsevenementen en toernooien;  
b. verenigingsactiviteiten;  
c. tijdens trainingen.  

• Binnen SVC’08 is het nooit toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamer of 
doucheruimtes.  

• Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen mits 
het eigen kind betreft, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor;  

• Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt 
vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.  

• De reportages die worden gemaakt in het kader van SVC’08-TV, veelal de verslagen van het 1e elftal en 
interviews na afloop, worden geplaatst op YouTube.  

• Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille 
van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan 
de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter 
gebruikt worden voor de website.  

• In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het 
bestuur. Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in 
algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur.  

 

Video-opnames met vaste camera’s  
Ter bescherming van haar eigendommen zijn op enkele plaatsen vaste camera’s aangebracht, namelijk bij de 
entree, de gangen op de begane grond, de kantine en de keuken.  

• De opnamen worden gedurende 7 dagen bewaard, bij een gespecialiseerd bedrijf. Daarna worden 
deze vernietigd.  

• Een tweetal bestuursleden kunnen de beelden binnen de bewaartermijn bekijken indien daar een 
gegronde reden voor is. Met het bedrijf dat de camerabeelden bewaart is een 
verwerkersovereenkomst gesloten.  

• De grondslag voor het vastleggen van beelden via de camera’s vormt het gerechtvaardigd belang ter 
bescherming van de eigendommen van SVC’08, om misbruik te kunnen opsporen/verhalen en aangifte 
te kunnen doen van strafbare feiten.  

 

Sancties  
Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van 
beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het 
hoofdbestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook 
te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd. 


