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De voetbalvereniging Rozenburg (hierna VVR) hecht grote waarde aan de bescherming van de 
persoonsgegevens van haar leden, sponsoren en andere relaties. Persoonlijke gegevens van haar 
leden, donateurs, sponsoren, vrijwilligers of andere geïnteresseerden (hierna: “betrokkene”) worden 
door VVR dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. VVR houdt zich dan 
ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) 
per 25 mei 2018 stelt. Conform de AVG is het de VVR toegestaan persoonsgegevens te verwerken. 
 
In dit privacy beleid staat beschreven hoe VVR persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, 
verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, wijzigen, uitwisselen en 
verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle on- en offline 
vast en draagbare systemen waarin persoonsgegevens voorkomen. 
 
Indien je lid wordt van VVR of om een andere reden persoonsgegevens aan VVR verstrekt, stem je met 
het toestemmingsformulier uitdrukkelijk in om je persoonsgegevens in overeenstemming met dit 
privacyreglement te verwerken. Lees daarom dit privacyreglement goed en bewaar een exemplaar in de 
eigen administratie. 
 
1. Verantwoordelijke  
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
   Voetbalvereniging Rozenburg,  

vertegenwoordigd door het dagelijkse bestuur of via mandaat aan een commissie of 
medewerker privacybeleid 

Bezoekadres:  Vinkseweg 31 
3181 HT Rozenburg 

Postadres: Postbus 1319  
3180 AH Rozenburg 

Telefoon: +31 181 213 785 
Internet: http://www.vvrozenburg.nl/ 
KvK nummer 40386158 
KNVB   BBDY 42M (verenigingscode) 
 
De functionaris gegevensbescherming (=FG) is bereikbaar via emailadres privacy@vvrozenburg.nl.  
 
2.  Welke gegevens verwerkt VVR en voor welk doel 
 
2.1   Als bedoeld in artikel 2.2 en artikel 2.3 van dit privacyreglement, stelt de AVG eisen aan het  
 beheren van basis gegevensbestanden. Deze eisen zijn: 

• toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens; 
• juist en nauwkeurig bijhouden van de lidgegevens; 
• beveiligen van de lidgegevens; 
• op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidgegevens; 
• uitsluitend gebruik van de lidgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.  

 
2.2  In het kader van het lidmaatschap of andere verbintenis met de vereniging, worden ingevolge 

artikel 2.1 van dit reglement de volgende persoonsgegevens verwerkt: 
a. voornaam voluit en achternaam, eventueel de roepnaam 
b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht 
c. adresgegevens, eventueel postadres 
d. telefoonnummer, vast en/of mobiel, 
e. e-mailadres, 
f. bankrekeningnummer, 
g. relevante informatie noodzakelijk voor een gezonde sportuitoefening, 
h. KNVB relatienummer, 
i. Beeldmateriaal het lid betreffend. 
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2.3 VVR verwerkt de in sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:   
a. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres worden gebruikt voor contact 

over het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag, primair voor contacten met de 
jeugd. 

b. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en KNVB relatienummer  
worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap, de eventuele opzegging daarvan, aan- 
en afmelden t.b.v. overschrijvingen naar een andere vereniging, 

c. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en KNVB relatienummer voor 
de verstrekking van de door betrokkene aangevraagde informatie of het afhandelen van de 
van betrokkene verkregen informatie, 

d. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en KNVB relatienummer  
worden gebruikt voor KNVB wedstrijd aangelegenheden en het vastleggen of muteren 
daarvan in Sportlink, 

e. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en KNVB relatienummer  
worden gebruikt voor KNVB tuchtzaken, 

f. naam, adresgegevens en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het 
versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van VVR; 

g. naam, adres en telefoonnummer of groepsapplicatie (Whatsapp) wordt gebruikt voor het 
snel kunnen handelen met betrekking tot spelersuitwisseling tussen de teams in verband 
met competitie- en bekerverplichtingen, vriendschappelijke wedstrijden of te verstrekken 
informatie hieromtrent; 

h. naam, adresgegevens en bankrekeningnummer worden gebruikt voor betalingen van het 
lidmaatschapsgeld op grond van de overeenkomst met ClubCollect, cursussen, trainingen, 
bestellingen en afgenomen diensten naar behoren af te handelen; 

i. foto-, film of videomateriaal wordt alleen gebruikt voor de website van de vereniging, 
facebook, twitter en mobiele datadragers zoals de VVR app, de presentatiecarrousel op de 
schermen in de kantine of aankondigingen van activiteiten. 

 
2.4 Personen die bevoegd zijn om persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email) in te 

zien of te gebruiken zijn taak gebonden om het functioneren van de vereniging mogelijk maken. 
Het betreft hier: 

 Functie Inzage tot en werken met informatie in 
a.  secretaris algemeen en dagelijks bestuur artikel 2.2 sub a t.m. i; artikel 2.3 sub a, f 

b.  penningmeester algemeen 
en dagelijks bestuur artikel 2.2 sub a t.m. i; artikel 2.3 sub f, h 

c.  vertrouwenspersoon / functionaris 
gegevensbescherming / tuchtzaken artikel 2.2 sub a t.m. f, h;, artikel 2.3 sub d, e 

d.  ledenadministratie artikel 2.2 sub a t.m. f, h; artikel 2.3 sub b, h 
e.  coördinator senioren, selectie 1 en 2 

artikel 2.2 sub a t.m. e, g, h,i ;  
artikel 2.3 d, f, g,i 

f.  coördinator overige senioren 
g.  coördinator onderbouw, JO7 - JO10 
h.  coördinator middenbouw, JO11 – JO12 
i.  coördinator bovenbouw, JO13 – JO15 
j.  coördinator bovenbouw JO17 – JO19 
k.  coördinator dames & meisjes  
l.  coördinator scheidsrechters 
m.  coördinator technische commissie 
n.  teambegeleiders (leider / trainer) 
o.  wedstrijdsecretaris JO7 – JO12 

artikel 2.2 sub a t.m. e, g, h,i; artikel 2.3 f, i 
p.  wedstrijdsecretaris JO13 – JO19 
q.  wedstrijdsecretaris senioren, selectie 1 en 2 
r.  wedstrijdsecretaris overige senioren 
s.  wedstrijdsecretaris dames & meisjes  
t.  medewerker sponsoraangelegenheden artikel 2.2 sub a tm f, i; artikel 2.3 f, i 

 u.  medewerker facilitaire zaken 
Een schematisch overzicht van deze taken en bevoegdheden is opgenomen in bijlage 1. 
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2.5 Geheimhouding 
Het is de personen die functies bekleden genoemd in artikel 2.3 niet toegestaan bij de inzet 
voor de vereniging over alle bijzonderheden van de vereniging, haar leden en andere relaties 
van de vereniging, waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden 
vermoed, op welke manier dan ook met derden direct of indirect delen. 

 
2.6 E-mail berichtgeving 

VVR gebruikt naam en e-mailadres om betrokkene een e-mail met informatie over activiteiten, 
diensten en andere mededelingen over de vereniging of van de KNVB te communiceren.  
Afmelding voor een mailinglijst is altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 

 
3. Bewaartermijnen  
Behoudens de wettelijke bewaartermijn van de financiële administratie voor controle door de 
belastingdienst, verwerkt en bewaart VVR de persoonsgegevens gedurende de duur van het 
lidmaatschap, (sponsor)overeenkomst of betrokkenheid bij de verenging anderszins tot maximaal 1 
maand na beëindiging van het lidmaatschap, sponsoring of activiteit. Deze periode wordt benut om met 
de persoonsgegevens het beëindigen van de relatie met VVR correct af te handelen en worden daarna 
direct vernietigd. 
 
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 
4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft VVR passende technische en organisatorische 

maatregelen getroffen aan digitale systemen, mobiele data- of gegevensdragers en analoge of 
papieren opslag.  

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt VVR gebruik van diensten van derden, 
zoals de koepelorganisatie KNVB, Sportlink en ClubCollect, zogenaamde bewerkers. Met deze 
instanties bestaat een bewerkersovereenkomst.  

4.3 Sportlink 
 Sportlink is de administratieve applicatie van de KNVB die wordt gebruikt door individuele leden 

en daartoe aangewezen vrijwilligers genoemd in artikel 2.4. Het doel is leden sneller te voorzien 
van de juiste en wedstrijd gerelateerde informatie. Daarnaast om administratieve taken efficiënter 
te laten verlopen door de gegevens op een plaats op te slaan en voor de juiste personen 
beschikbaar te stellen door gebruik te maken van een persoonlijk account en wachtwoord. 

4.4 Financiën - Clubcollect 
 De leden- en financiële administratie verwerkt persoons- en betaalgegevens om de automatische 

incasso van lidmaatschapsgelden via Clubcollect te innen. Met Clubcollect heeft de vereniging 
een bewerkersovereenkomst en kent deze organisatie eigen privacyregels. 

 
5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten 
5.1 Via de functionaris gegevensbescherming van VVR kan een verzoek worden ingediend om de 

persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VVR zal het verzoek in 
behandeling nemen en binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden.  

 Deze termijn kan met twee weken worden verlengd, waarvan betrokkene in kennis wordt gesteld. 
5.2 Voor het indienen van bezwaar tegen de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens als 

bedoeld in artikel 2, kan eveneens contact worden opgenomen met de functionaris 
gegevensbescherming. 

5.3 Klachten over de wijze waarop VVR de persoonsgegevens van betrokkene verwerkt of verzoeken 
behandelt, kan ook contact worden opgenomen met de functionaris gegevensbescherming. 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacyreglement kunnen worden gericht aan 
de functionaris gegevensbescherming, email privacy@vvrozenburg.nl 
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6. Internet 
De website www.vvrozenburg.nl is het informatie- en nieuwsportaal van de vereniging.  
De informatie is openbaar toegankelijk. 
 
6.1 Cookies 
VVR gebruikt technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies, in de zin van de 
toepasselijke wetgeving, zoals de Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Hiervoor is geen 
toestemming nodig. Op de webiste van de VVR wordt dan ook niet om toestemming gevraagd. 
Met deze cookies biedt VVR meer service bij het bezoeken van onze website. 
 
6.2 Links naar andere websites 
De VVR website bevat links naar andere websites. De privacyverklaring van VVR is alleen van 
toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites, zoals KNVB, Sportlink en Clubcollect 
hebben hun eigen privacy beleid.  
 
7. Wijzigingen privacy beleid en privacy statement 
VVR verwerkt persoonsgegevens en communiceert daarover duidelijk en transparant. In het privacy 
beleid wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens 
door VVR. Het privacy statement is te vinden op de website (vvrozenburg.nl) en is als bijlage 2 
toegevoegd bij dit document.  
Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij 
adviseren u om regelmatig het privacyreglement te raadplegen via 
www.vvrozenburg/vereniging/spelregels/privacyavg. 
  
 
Bijlage 1: schematisch overzicht artikel 2.4 
Bijlage 2: privacy statement website 
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Bijlage 1 : artikel 2.4 privacy beleid/-reglement schematisch 

Doel  Welke 
persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 

     

Onderzoeken of u lid 
kan worden  
 
en  
 
het uitvoeren van de 
lidmaatschapsovereenk
omst. 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Geslacht 
• Adres  
• Geboortedatum  
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 
• Bankrekening 
• Betaalgegevens 

Aanvraag AVG 
indien van toepassing. 
 
Uitvoering van de 
overeenkomst  

Indien u lid wordt 
gedurende de looptijd 
van de overeenkomst.  
 
Indien u geen lid 
wordt worden uw 
gegevens zo snel als 
mogelijk verwijderd 
binnen 2 maanden  

• Ledenadministratie 
• Functionaris 

gegevensbescherming 
(= FG) 

Ledenadministratie 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 
• Bankgegevens 
• Betaalgegevens 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst  

Gedurende de looptijd 
van de overeenkomst 
en tot 2 maanden 
daarna. 
 
In de financiële 
administratie 
gedurende de 
wettelijke termijn van 
7 jaar. 

• FG 
• Penningmeester 
• Belastingdienst 

Wedstrijdinformatie,  
KNVB 
aangelegenheden, 
KNVB tuchtzaken, 
Sportlink 
Voetbal.nl 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres  
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 
• (Kleding)maat 

Uitvoering van de 
overeenkomst  

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

• Coordinator 
• Wedstrijdsecretaris 
• Trainer 
• Leider 
• Scheidsrechter  

Uitgeven, ruilen en 
innemen 
wedstrijdkleding 

• Naam 
• Adres 
• Woonplaats 
• Telefoonnummer 
• Elftal 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Gedurende de looptijd 
van de overeenkomst 
en tot formele 
beëindiging na 
inleveren kleding. 
 

• Ledenadministratie 
• Facilitaire zaken 

Versturen digitale of 
analoge berichten, 
waaronder nieuwsbrief 

• Voornaam 
• Achternaam 
• E-mailadres 
• Adres 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst 
 

Zolang u bent 
aangemeld. 

• Leden en anderen 
waarmee een 
verbintenis bestaat 

Versturen van digitale 
of analoge berichten 
van derden 

• Voornaam 
• Achternaam 
• E-mailadres 
• Adres 

 

Toestemming 
wanneer sponsoren 
e.d. worden genoemd 

Zolang u bent 
aangemeld. 

• Sponsoren 
• KNVB 
• Andere    

verenigingen 

Om onze digitale 
dienstverlening te 
verbeteren 

• Cookies  
• IP-gegevens 

 
Toestemming 

Iedere keer dat onze 
website bezocht 
wordt.  
Deze gegevens 
worden zo snel als 
mogelijk 
geanonimiseerd.  
 

• Websitebeheerder 
• Analytics tools 
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Bijlage 2, privacy statement internet 
 
v.v. Rozenburg, gevestigd aan de Vinkseweg 31 te 3181 HT Rozenburg, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring. 
 
De contactgegevens van de vereniging kunt u vinden op www.vvrozenburg.nl onder het tabblad contact. 
De Functionaris Gegevensbescherming van v.v. Rozenburg is te bereiken via privacy@vvrozenburg.nl 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
v.v. Rozenburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u 
deze zelf aan ons verstrekt in verband met de relatie die met ons heeft. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
- KNVB relatienummer 
- Klantnummer Clubcollect 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerking gegevens  
v.v. Rozenburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling via ClubCollect. 
- Verzenden van onze nieuwsbrief, informatie of aankondigingen overige activiteiten. 
- KNVB competitie-, wedstrijd-, of tucht gerelateerde aangelegenheden.  
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
 
Geen geautomatiseerde besluitvorming 
v.v. Rozenburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. VV Rozenburg gebruikt de volgende 
computerprogramma's of -systemen: 
- Sportlink voor spelersinformatie ten behoeve van het speelgerechtigd zijn van wedstrijden en over de   
  wedstrijden zelf; 
- ClubCollect ten behoeve van de contributiebetalingen. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
vv Rozenburg bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap of andere 
verbintenis met de vereniging en niet langer dan twee weken na afloop daarvan. De termijn van twee 
weken kan worden verlengd met eenzelfde periode. Hiervan wordt melding gedaan. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
v.v. Rozenburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 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, hebben wij een bewerkersovereenkomst om te 
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hiertoe behoren in 
ieder geval de koepelorganisatie KNVB (https://www.knvb.nl/), Sportlink (https://www.sportlink.nl/) en 
ClubCollect (http://www.clubcollect.com/). v.v. Rozenburg blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. 
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
v.v. Rozenburg 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. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u 
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door v.v. Rozenburg en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen naar privacy@vvrozenburg.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen 14 dagen 
op uw verzoek. 
 
v.v. Rozenburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
v.v. Rozenburg 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 onze ledenadministratie of via privacy@vvrozenburg.nl 
 
 


