
Privacyverklaring 
 

CKV Reehorst’45 hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van 

haar leden. In deze privacyverklaring willen wij duidelijk en helder informatie geven over 

hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft. CKV Reehorst’45 

houdt zich te allen tijde aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving w.o. Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (van kracht met ingang van 25 mei 2018).  

 

Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben 

CKV Reehorst’45 verwerkt persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging en -  

eventueel - competitie wilt spelen. Met deze persoonsgegevens wordt u ingeschreven in 

onze ledenadministratie en aangemeld bij het KNKV (Koninklijke Nederlands Korfbal 

Verbond). Wij kunnen u als lid informeren, uitnodigen voor bijeenkomsten en de 

contributie innen. Voor deze doeleinden geldt een wettelijke grondslag. Aan het einde 

van deze statement staat een tabel waarin u kunt zien welke persoonsgegevens wij 

verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van 

ons ontvangen. 

 

Minderjarigen 

CKV Reehorst’45 verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen 

(personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door 

de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.  

 

Foto’s en filmopnamen  

Elk competitie spelend lid dient te beschikken over een geldig inschrijving bij het KNKV; 

hiervoor zullen wij u om een pasfoto vragen. Zonder pasfoto is deelname aan 

wedstrijden niet mogelijk.  

 

Het fotograferen en filmen van (jeugd)leden tijdens trainingen, wedstrijden en clinics met 

als doel het bestuderen en analyseren van beelden om de sportprestaties te verbeteren, 

is deel van de lidmaatschapsovereenkomst; hiervoor is geen toestemming van 

betrokkenen vereist. Deze beelden worden uitsluitend gebruikt door de trainer en uiterlijk 

bij einde van het seizoen door de trainer vernietigd. Indien u hiertegen nadrukkelijk 

bezwaar heeft, kunt u dit met redenen omkleed kenbaar maken bij het bestuur.     

 

Voor het plaatsen van (team)foto’s en video’s op de website en (social) media kanalen 

van CKV Reehorst’45 is toestemming van betrokkenen vereist; idem dito voor publiceren 

van foto’s in lokale kranten en nieuwsbladen of deelname aan evenementen en acties. 

Dit geldt voor foto’s en filmopnamen waarvan duidelijk en eenduidig is dat deze zijn 

gemaakt in relatie tot CKV Reehorst’45 en haar verenigingsactiviteiten . CKV 

Reehorst’45 zal geen foto’s of filmopnamen van derden in de zin van publiek, 

toeschouwers, supporters etc. gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.   

 



(Team)foto’s en filmopnamen mogen bewaard voor clubhistorie; dit geldt vooral voor 
bijzondere prestaties en evenementen waaronder maar niet allesomvattend 
kampioenschappen. Indien u hiertegen nadrukkelijk bezwaar heeft, kunt u dit met 
redenen omkleed kenbaar maken bij het bestuur.      
 

Delen van persoonsgegeven met derden  

CKV Reehorst’45 verkoopt geen persoonsgegevens aan derden; commerciële 

doeleinden worden nadrukkelijk niet gediend. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen 

aan derden indien dit nodig is voor uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, tenzij 

wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij maken gebruik van een derde partij zijnde Sportlink 

Services, leverancier van informatiesystemen voor sportbonden en -verenigingen. 

Sportlink Services heeft een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 

persoonsgegevens zoals opgenomen in haar algemene voorwaarden.      

 

CKV Reehorst’45 verstrekt persoonsgegevens aan politie en justitie indien wij daartoe 

wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek. Hierover wordt 

betrokkene door het bestuur van CKV Reehorst’45 geïnformeerd. CKV Reehorst’45 kan 

verder persoonsgegevens uitsluitend delen met derden indien u hiervoor nadrukkelijk 

toestemming heeft gegeven.  

 

Bewaartermijn  

CKV Reehorst’45 bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 

doelen te realiseren, waarvoor deze gegevens zijn verzameld dan wel op grond van een 

wettelijke verplichting is vereist.  

  

Beveiliging 

CKV Reehorst’45 neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen 

tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, ongewenste publicatie en 

onrechtmatige verwerking. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de 

noodzakelijke persoonsgegevens. U mag erop vertrouwen dat pc’s en (mobiele) devices 

van deze personen op passende wijze zijn beveiligd. Alle personen die namens CKV 

Reehorst’45 van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding daarvan. 

   

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens  

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of 

bezwaar te maken tegen de verwerking hiervan mits het CKV Reehorst’45 hierdoor niet 

onmogelijk wordt gemaakt om de lidmaatschapsovereenkomst uit te voeren of om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook heeft u het recht om toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken, bijvoorbeeld toestemming voor gebruik van foto’s en 

filmopnamen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid zijnde het 

sturen van uw persoonsgegevens waarover CKV Reehorst’45 beschikt naar uzelf of een 

ander, door u genoemde organisatie. Een verzoek hiertoe kunt u indienen Door het 

invullen van het formulier: regeling verzoek tot inzage.docx 

 



Link naar andere websites 

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen 

van toepassing op de website van CKV Reehorst’45. Andere websites kunnen hun eigen 

privacy-beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd 

de betreffende privacyverklaring te raadplegen.   

 

Cookies die wij gebruiken  

Onze website maakt geen gebruik van Google Analytics of tracking cookies. Er wordt 

uitsluitend gebruik gemaakt van functionele cookies opdat de website naar behoren 

werkt. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Er kan geen persoonlijke 

informatie als telefoonnummer of e-mailadres uit deze cookies worden herleid. U kunt 

zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen.  

 

Sociale netwerken 

Onze website kan buttons bevatten om webpagina’s te kunnen liken of delen op sociale 

netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code 

die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden 

cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wij raden u aan de 

privacyverklaring van deze sociale netwerken te raadplegen. De informatie die deze 

sociale netwerken verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie 

wordt overgebracht naar en door Facebook, Twitter etc. Facebook, Twitter etc. stellen 

zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy 

Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er 

sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van 

persoonsgegevens. 

 

Wijziging van het privacybeleid  

CKV Reehorst’45 past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date en in 

overeenstemming met geldende wet- en regelgeving te houden. De meest recente 

privacyverklaring wordt op onze website gepubliceerd.  

  

Klachten 

Mocht u de indruk hebben dat bij de verwerking van persoonsgegevens door CKV 

Reehorst’45 de privacy in het geding is, neem dan contact op met het bestuur (mailadres 

betreffende persoon nog invullen). Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht 

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: 

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.   

 

Vragen 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, 

neem dan contact op met het bestuur (mailadres betreffende persoon nog invullen).   

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Overzicht persoonsgegevens 

  
Doel Welke 

persoonsgegevens 

Wettelijke 

grondslag 

Bewaartermijn Verwerking door 

Nagaan of u lid kunt worden Achternaam; 

Voorletters/roepnaam; 

Geboortedatum;  

Geslacht; 

E-mailadres 

Uitvoering van de 

lidmaatschaps-

overeenkomst 

Indien u lid wordt 

gedurende looptijd 

lidmaatschap. Indien 

u geen lid wordt, 

worden gegevens 

uiterlijk binnen 6 

maanden verwijderd. 

Secretariaat;  

Technische 

Commissie of CMV 

Uitvoering van de  

lidmaatschapsovereenkomst  

Achternaam; 

Voorletters/roepnaam;  

Adres; 

Telefoonnummer;  

E-mailadres; 

Geboortedatum;  

Geslacht; 

IBAN- nummer; 

Pasfoto; 

Relatiecode KNKV 

Uitvoering van de 

lidmaatschaps-

overeenkomst 

Gedurende looptijd 

lidmaatschap en tot  

1 jaar daarna; daarna 

alleen in financiële 

administratie voor 7 

jaar   

Ledenadministratie; 

Penningmeester; 

Secretariaat 

Informeren leden w.o. 

digitale nieuwsbrief en 

uitnodiging bijeenkomsten 

Achternaam; 

Voorletters/roepnaam; 

E-mailadres 

Uitvoering van de 

lidmaatschaps- 

overeenkomst 

Gedurende looptijd 

lidmaatschap; voor 

digitale nieuwsbrief 

kunt u zich altijd 

uitschrijven 

Secretariaat; 

Contactpersoon 

publiciteit 

Deelname jeugdactiviteiten Achternaam; 

Voorletters/roepnaam; 

Adres; 

Geboortedatum; 

Telefoonnummer; 

Medicatie/dieet 

Toestemming van 

betrokkene 

Gegevens worden 

verwijderd binnen  

1 maand nadat 

activiteit heeft plaats 

gevonden 

Activiteiten-

commissie 

Plaatsen (team)foto’s en 

filmopnamen op website en 

social media van CKV 

Reehorst’45 

Foto’s en filmopname; 

Eventueel achternaam 

+voorletters/roepnaam 

Toestemming van 

betrokkene 

Gedurende 

lidmaatschap tenzij 

toestemming is 

ingetrokken  

Ledenadministratie; 

Websitebeheerder; 

Beheerder(s) social 

media 

Publiceren (team)foto’s in 

media door derden  

Foto’s; 

Eventueel achternaam 

+voorletters/roepnaam 

Toestemming van 

betrokkene 

Gedurende 

lidmaatschap tenzij 

toestemming is 

ingetrokken 

Ledenadministratie; 

Secretariaat; 

Contactpersoon 

publiciteit 

Benadering oud-leden  bijv. 

voor reünie of bijzondere 

gebeurtenis 

Achternaam; 

Voorletters/roepnaam; 

Adres; 

Telefoonnummer; 

E-mailadres  

Toestemming van 

betrokkene 

Zolang als 

toestemming niet is 

ingetrokken 

Ledenadministratie; 

Secretariaat 

Functioneren website Functionele cookies  Geen 

toestemming 

vereist  

N.v.t. Websitebeheerder 

 


