
 

 

PRIVACYVERKLARING  - Zaalvoetbal Vereniging Franeker (verder ZVF) 

ZVF is een zaalvoetbalvereniging in Franeker en is bij Kamer van Koophandel onder nummer: 

40004921 ingeschreven. 

Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens van de leden. Wij gaan uiterst zorgvuldig met deze 

gegevens om en houden ons aan de eisen van de Privacywet, die op 25 mei 2018 in is gegaan. Deze 

verklaring is opgesteld om je te informeren over welke gegevens wij verwerken en wat wij ermee 

doen. 

WELKE GEVEVENS VERWERKEN WIJ? 

Wij bewaren en gebruiken alle gegevens die je hebt opgegeven bij je inschrijving via het 

inschrijvingsformulier. Op het inschrijfformulier op onze website kan je altijd zien welke gegevens we 

opvragen en bewaren. 

WAT DOEN WIJ MET JOUW GEGEVENS? 

Leden van ZVF 

Uiteraard moeten wij je gegevens gebruiken voor onze ledenadministratie. Wij gebruiken hiervoor 

een intern systeem (beveiligd). Verder worden de gegevens gebruikt om je in te kunnen delen in het 

juiste team. Je naam en contactgegevens worden in een teamlijst vermeld. Ook zijn de 

contactgegevens van belang in geval van een (nood)situatie tijdens een wedstrijd. Daarnaast kan ZVF 

deze gegevens gebruiken voor tuchtzaken (ook aan KNVB) indien gedragsregels niet zijn nagekomen. 

Wij delen je persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden. 

Sponsoren van ZVF 

Wij gebruiken je gegevens om een rekening voor de sponsorbijdrage op te maken. Verder wordt het 

logo van de sponsor op de website geplaatst (met link naar website sponsor). Wij delen je 

persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden. 

Leden van KNVB 

ZVF is verplicht haar spelende leden in Sportlink te registreren als bondslid. Deze gegevens worden 

via Sportlink doorgegeven aan de KNVB voor de bondsledenadministratie van de KNVB. De KNVB 

gebruikt deze gegevens voor controle van de teams, dat de juiste spelers in de juiste teams zitten etc. 

Daarnaast kan de KNVB deze gegevens gebruiken voor tuchtzaken indien gedragsregels niet zijn 

nagekomen. 

 

 



Sportlink 

Sportlink verwerkt jouw gegevens als bewerker in opdracht van de KNVB of ZVF. In het kader van 

deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sportlink jouw privacy, onder andere door naleving van 

de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde gedragscodes. 

Privacy niveaus binnen Sportlink 

Een privacy niveau is persoonlijk. Het privacy niveau bepaalt welke van jouw persoonsgegevens met 

anderen gedeeld worden. Elk individu heeft een eigen persoonlijk privacy niveau. Als je als lid bij ZVF 

wordt ingeschreven, staat je privacy niveau automatisch op afgeschermd. Via de app voetbal.nl of de 

KNVB Wedstrijdzaken app kan je het niveau zelf aanpassen. Er is keuze uit drie niveaus: afgeschermd, 

normaal en beperkt. 

Afgeschermd. Met dit privacy niveau worden personen als afgeschermd getoond. Personen kunnen 

niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de ondersteuning van 

officiële processen als het Digitaal Wedstrijdformulier. Persoonsgegevens die nodig zijn om iemand 

tijdens het proces te legitimeren worden zijn beschikbaar voor de gebruiker. 

Normaal. Met dit privacy niveau worden alle persoonsgegevens van een persoon beschikbaar gesteld 

aan anderen. 

Beperkt. Met dit privacy niveau maken personen zich in de app bekend aan anderen. Personen 

kunnen worden gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto beschikbaar voor anderen. 

Spelersfoto en digitale spelerspas (KNVB) 

Van ieder spelend KNVB-lid moet een digitale spelerspas hebben. Deze foto’s worden verder niet 

gebruikt of doorgegeven aan derden. Spelers kunnen hiervoor zelf een account aanmaken via de 

gratis app voetbal.nl en een pasfoto uploaden of dit via de wedstrijdsecretaris. Deze pasfoto komt 

dan op je digitale spelerspas te staan. ZVF gebruikt deze foto’s niet en beheert deze foto’s ook niet. 

Spelers kunnen hun account zelf via de app voetbal.nl aanpassen. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. 

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 uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 

zullen wij de door uw 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 dienen wij medewerking te verlenen en 

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

 

 



Foto’s voor wedstrijdverslaggeving 

Regelmatig worden er voor wedstrijdverslaggeving foto’s gemaakt en worden er foto’s op de website 

geplaatst. Hier worden geen persoonsgegevens bij vermeld. Binnen de AVG valt dit onder 

gerechtvaardigd belang. Wij gaan er vanuit dat leden en overige bezoekers hier van op de hoogte zijn 

en zich er bewust van zijn dat er foto’s gemaakt worden. Er kan bij het bestuur worden verzocht om 

specifieke foto’s waarop een lid of bezoeker staat te verwijderen. Stuur dit verzoek naar zvf@live.nl. 

Foto’s gemaakt door derden 

Andere foto’s, gemaakt door ouders, vrijwilligers, supporters enzovoort en op social media geplaatst 

worden. Als vereniging kunnen wij dit niet voorkomen en zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. 

WAT ZIJN JOUW RECHTEN? 

Je hebt altijd het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te 

verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Stuur dit verzoek naar: zvf@live.nl. 

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan moet dit verzoek gedaan worden door de ouder(s)/wettelijk 

vertegenwoordiger(s). De reactie wordt dan ook naar hem/haar gestuurd. 

BEVEILIGEN EN BEWAREN 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je 

persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige 

verwerking. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en onze 

leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. ZVF bewaart 

persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel 

op grond van de wet is vereist. 

KLACHTEN 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 

erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit 

is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

VRAGEN 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 

met ons op!. Stuur dit verzoek naar: zvf@live.nl. 
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