
Privacyverklaring 
(Versie September 2018) 

 

Deze privacyverklaring is van Volleybalvereniging DKJO, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 40235594, en wordt verder aangeduid als “de vereniging”. 

 

Er worden door leden of andere betrokkenen verschillende persoonsgegevens met de vereniging 

gedeeld. Het is belangrijk dat met deze gegevens zorgvuldig wordt omgegaan. 

In deze privacyverklaring is weergegeven hoe met deze gegevens wordt omgegaan door de 

vereniging. Vragen hieromtrent kunnen ten alle tijden per email gesteld worden via: info@dkjo.nl 

 

In onderstaand overzicht kan eenvoudig worden teruggevonden welke gegevens met welk doel 

worden verzameld, hoe lang gegevens bewaard worden, en met welke functionarissen/partijen deze 

gegevens eventueel worden gedeeld. 

 

Doel Gegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 
Toetsing lidmaatschap 

en uitvoeren van de 

lidmaatschapsovereen-

komst 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adres 

• Postcode 

• Woonplaats 

• Geboortedatum 

• Geslacht 

• Telefoonnummer 

• Emailadres 

• Bankrekeningnr 

• Pasfoto 

 

Uitvoeren van de 

overeenkomst 

Gegevens worden 

bewaard gedurende het 

lidmaatschap; na afloop 

van het lidmaatschap 

worden gegevens binnen 

3 maanden verwijderd 

• Penningmeester 

Lidmaatschap NeVoBo • Voornaam 

• Achternaam 

• Adres 

• Postcode 

• Woonplaats 

• Geboortedatum 

• Geslacht 

• Pasfoto 

 

Uitvoeren van de 

overeenkomst 

Zie privacy-statement 

NeVoBo 

(www.volleybal.nl/privacy-

statement) 

• Nevobo-

administrateur 

DKJO 

• NeVoBo 

 

Communicatie en 

Informatieverstrekking 

middels telefoon 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Telefoonnummer 

Uitvoeren van de 

overeenkomst 

Gegevens worden 

bewaard gedurende het 

lidmaatschap; na afloop 

van het lidmaatschap 

worden gegevens binnen 

3 maanden verwijderd 

• Trainers 

• Coördinatoren 

Jeugd en CMV 

Informatieverstrekking 

middels mail 

• Voornaam 

• Achternaam 

• emailadres 

Verstrekken 

informatie 

Gegevens worden 

bewaard gedurende het 

lidmaatschap; na afloop 

van het lidmaatschap 

worden gegevens binnen 

3 maanden verwijderd 

• Penningmeester 

• Redactie 

nieuwsbrief 

• Coördinatoren 

Jeugd en CMV 

 

 
Informatie verstrekken 

middels internet en 

social media 

• Voornaam 

• Achternaam 

• beeldmateriaal 

Verstrekken 

informatie 

Gegevens worden 

bewaard gedurende het 

lidmaatschap; na afloop 

van het lidmaatschap 

worden gegevens binnen 

3 maanden verwijderd 

• Webmaster DKJO 

• Redactie 

nieuwsbrief 

 

 

 

 

 



Verstrekken van gegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer 

dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met de vereniging heeft, tenzij de 

vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. 

In bovenstaande tabel staat vermeld in welke situatie persoonsgegevens worden verstrekt aan 

derden. 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

Leden hebben het recht om de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (Tenzij 

de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensverstrekking niet verplicht is deze 

gegevens te verstrekken, zal zij altijd inzage verschaffen), uw gegevens te laten aanvullen, te 

verwijderen, of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. 

Indien u wenst dat gegevens worden verwijderd, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan 

alle partijen/organisaties/instanties die betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, 

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt de vereniging dat 

alleen noodzakelijke functionarissen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de 

persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen met regelmaat gecontroleerd 

worden. 

 

Minderjarigen 

Indien u als minderjarige lid wordt, of zich wenst te registreren, dan dient u hiervoor expliciet 

toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

 

Links naar andere website 

De website van DKJO kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van 

toepassing op de website(s) van de vereniging. Andere websites kunnen een andere 

privacyverklaring hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites 

altijd de betreffende privacyverklaring van deze website te raadplegen. 

 

Wijzigingen van het privacy beleid 

De vereniging past haar privacy van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website 

van de vereniging zal altijd de meest recente verzie van de privacyverklaring van de vereniging 

worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan om met enige regelmaat de 

privacyverklaring van de vereniging te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er 

alles aan doen om u ook via andere kanalen (bijv. email of nieuwsbrief) te informeren. 

 

Contactgegevens 

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, of de vereniging wil verzoeken 

tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, dan wel het gebruik ervan, dan kunt u 

contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

 

Verantwoordelijke: Penningmeester DKJO 

E-mail: penningmeester@dkjo.nl 

 

 



Klachten over verwerking van persoonsgegevens 

Mocht u onverhoopt klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen we 

u uiteraard graag. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor 

contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens. 

 


