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PRIVACYVERKLARING 
 
 
Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet 
meer.  
Volleybalvereniging Grouw '64 (hierna Grouw '64) legt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, 
vast en verwerkt deze. Deze gegevens zijn/worden door jou via het aanmeldformulier aan de 
ledenadministratie verstrekt. De gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van 
activiteiten binnen en door de vereniging. 
Als spelend lid van de vereniging ben je tevens lid van de Nevobo. Voor dit lidmaatschap worden NAW-gegevens 
verstrekt aan de Nevobo. De bond gebruikt jouw gegevens voor het aanmaken van de spelerspassen, het 
organiseren van de competities en om jou informatie over de activiteiten van de bond toe te sturen (zie voor 
verdere informatie: https://www.nevobo.nl/privacy). 
 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 
Jouw persoonsgegevens worden door Grouw '64 verwerkt voor de volgende doeleinden: 

• deelname aan verenigingsactiviteiten; 

• innen van contributie (eventueel via automatische incasso); 

• functioneren als lid of vrijwilliger van Grouw '64; 

• versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 

• voor de clubhistorie (bijvoorbeeld foto’s of bijzondere prestaties). 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen: 

• voornaam, voorletters, achternaam, geslacht, geboortedatum; 

• adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres; 

• pasfoto voor de spelerspas/coachkaart, Nevobo-lidmaatschapsnummer; 

• rekeningnummer (IBAN). 
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 
De verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Grouw '64 ligt bij het bestuur. De 
verwerking van persoonsgegevens vindt primair plaats door de secretaris, ledenadministrateur en penning-
meester. Voor specifieke doeleinden worden relevante persoonsgegevens beschikbaar gesteld aan andere per-
sonen binnen de vereniging. Voorbeelden hiervan zijn de leden van de Technische Commissie voor de indeling 
van de teams, leden scheidsrechterscommissie voor toewijzing wedstrijden en de webmaster voor het beheren 
van de website. Hierbij worden uitsluitend die persoonsgegevens beschikbaar gesteld die voor het betreffende 
doel relevant zijn. 
 
Verstrekking aan derden 
Persoonsgegevens van leden worden vastgelegd in Sportlink, een in Nederland breed door sportbonden en 
verenigingen gebruikte ICT-oplossing. De Nevobo verwerkt de via Sportlink geregistreerde gegevens. De Ne-
vobo heeft hier afzonderlijke afspraken over met Sportlink en is zelf een verantwoordelijke in de zin van de 
AVG. Wij maken gebruik van een derde partij voor webhosting (Hosting2GO). 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst 
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de 
beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet 
aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de 
politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij 
medewerking verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij 
persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 
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Foto's en gebruik van Social Media 
Op onze website staan buttons van Social Media, zoals Facebook en Twitter, zodat onze berichten gemakkelijk 
te delen zijn. Het gebruik van Social Media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste Social 
Media-kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy-verklaringen 
van de respectievelijke Social Media-kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 
Er worden op diverse momenten foto's genomen (teamfoto's, wedstrijdfoto's, enz.). Op het moment dat je lid 
bent/wordt van onze vereniging, dan ga je tevens akkoord met het gebruik van deze foto's op onze website en 
Social Media. Bij aanmelding voor activiteiten van onze vereniging ga jij (of bij minderjarige leden één van de 
ouders) tevens akkoord met het maken van foto's en het gebruik daarvan op onze website en Social Media. Wij 
gaan er daarnaast vanuit dat foto's die naar ons gestuurd worden om te plaatsen op onze Social Media, 
toestemming hebben van alle betrokkenen om geplaatst te mogen worden. 
Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij je dat kenbaar te maken aan het bestuur via 
secretaris@grouw64.nl en natuurlijk expliciet te melden op het moment dat er foto's worden gemaakt.  
 
Teamindeling 
Op onze website publiceren wij de teamindelingen inclusief de namen van de spelers. Indien jij niet genoemd 
wenst te worden, kun je ons dat per e-mail laten weten: secretaris@grouw64.nl. 
 
Sporthal 
Door het te betreden van de sporthal of overige activiteiten van Grouw '64 ben je er zich van bewust dat er 
zonder en met ons medeweten opnames, foto's en/of verslagen gemaakt kunnen worden die in de openbaar-
heid kunnen komen. Bezwaren daartegen moeten vooraf kenbaar gemaakt worden, waarna gekeken kan wor-
den welke passende maatregelen genomen kunnen worden. De sporthal is een openbaar gebouw waarvan 
Grouw '64 niet de eigenaar en ook geen beheerder van is. 
De internetaansluiting en het WIFI-signaal zijn in beheer bij BV Sport en vallen niet onder verantwoordelijkheid 
van Grouw '64. 
 
Bewaartermijn 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan 
wel op grond van de wet is vereist. 
 
Beveiliging 
Grouw '64 neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij 
het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan 
contact op secretaris@grouw64.nl. 
Wij hebben onder meer de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

• gebruiken goede beveiligingssoftware op onze computers;  

• geven zo min mogelijk mensen toegang tot de gegevens;  

• de personen die de gegevens verwerken hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot 
inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@grouw64.nl. Grouw '64 zal zo snel mogelijk, maar bin-
nen vier weken, op jouw verzoek reageren. 
Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht 
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt in deze verklaring 
(en op onze website). Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 
 
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen hebt, neem dan contact met ons op. 
Grouw '64 is als volgt te bereiken:  
postadres: Ekemahôf 10, 9001 LZ Grou 
vestigingsadres: Ekemahôf 10, 9001 LZ Grou  
inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40000094 
e-mailadres: secretaris@grouw64.nl 
website: www.grouw64.nl  
 
 
Grou, augustus 2021 
 
 
 
 
Bijlage: VERWERKINGSREGISTER 
 

GROEPEN 
VAN 
PERSONEN 

PERSOONS- 
GEGEVENS 

GRONDSLAG 
VERWERKING 

VERWERKING 
BEWAAR- 
TERMIJN 

VERWER-
KING DOOR 
WIE 

VERWER- 
KING DOOR 
DERDEN 

ICT-SYSTEMEN 

TECHNISCHE EN 
ORGANISATORISCH
E 
BEVEILIGINGS 
MAATREGELEN 

Verenigings/- 
bondsleden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam 
Adres 
Woonplaats 
Telefoon 
E-mailadres 
Bankgegevens 
Geboortedatum 
Geslacht 
Pasfoto 
Foto’s verenig-
ingsactiviteiten 

Inschrijf- 
formulier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledenadmini- 
stratie 
Contributie- 
heffing 
Informatiever-
strekking en 
uitnodigingen 
voor bijeen-
komsten 
 
 

Gedurende 
de periode 
van het 
lidmaatschap 
en daarna in 
een archief 
 
 
 
 
 

Bestuur en 
commissies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nevobo, 
Sportlink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatiebeheer-
systeem 
(Sportlink) 
Boekhoud- 
systeem 
 
 
 
 
 
 

Username en 
wachtwoord op alle 
systemen, 
autorisatieproce-
dure en back-up- 
procedure 
 
 
 
 
 

Bestuursleden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam 
Adres 
Woonplaats 
Telefoon 
E-mailadres 
Geboortedatum 
Geslacht 
Kopie ID 
BSN nummer 

Inschrijving 
KvK 
 
 
 
 
 
 
 

Administratie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedurende 
de periode 
dat men aan- 
gemeld is als 
bestuurslid 
 
 
 
 

Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 

KvK 
 
 
 
 
 
 
 
 

Online omgeving 
Kamer van 
Koophandel 
 
 
 
 
 
 

Usernaam en 
wachtwoord op 
systeem 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsoren Naam 
Adres 
Woonplaats 
Telefoon 
E-mailadres 
Bankgegevens 
 

Opdracht of 
contract, 
werving 
nieuwe 
sponsoren 

Administratie, 
bevestiging, 
werving 

Gedurende 
de looptijd 
van de over- 
eenkomst 
Voor werving 
doorlopend, 
tenzij anders 
verzocht 

Bestuur en 
commissies 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
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