Privacy Policy sv ONDO
sv ONDO(hierna te noemen ONDO) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens
van leden, donateurs, sponsoren, vrijwilligers. In deze Privacy policy willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. ONDO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in
ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als ONDO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor ONDO je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het
kader van de activiteiten die ONDO uitvoert, verzamelt en verwerkt ONDO de persoonsgegevens van
de relatie:
1.Bij (aangaan) lidmaatschap:
• Voor inschrijving bij Koninklijke Nederlandse VoetbalBond (hierna te noemen KNVB);
• Voor het informeren over teamindelingen, vervoerschema, trainingsschema,
competitie-indeling en wijzigingen;
• Voor het verwerken van contributie en eventuele andere betalingen;
• Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en
vergaderingen.
2.Bij interesse in lidmaatschap(aspirant lid)
• Voor de communicatie tot het moment dat er een lidmaatschap wordt
aangegaan(zie1.) of daarvan afgezien wordt.
3.Als men vrijwilliger is/wordt:
• Voor inschrijving bij KNVB;
• Voor het informeren over teamindelingen, vervoerschema, trainingsschema,
competitie-indeling en wijzigingen;
• Voor het informeren over kantineplanning;
• Voor het eventueel uitbetalen van vrijwilligersvergoeding of gemaakte onkosten in
opdracht van ONDO;
• Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en
vergaderingen.
4.Als men sponsor is/wordt:
• Voor het opmaken, verlengen of uitbreiden van de sponsorovereenkomst;
• Voor het maken van sponsormateriaal. De gegevens van de sponsor worden, bij
uitzondering, na het ondertekenen van de sponsorovereenkomst uitgewisseld met
de leverancier van het betreffende sponsormateriaal;
• Voor het verwerken van de sponsorbedragen;
• Voor het versturen van facturen, nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en
vergaderingen.
5. Als men contact opneemt met ONDO via e-mail, Facebook, Twitter of andere social media:
• Voor het onderhouden van het contact.
6. Als men deelneemt aan een evenement c.q. een evenement bezoekt dat georganiseerd wordt
door ONDO:
• Voor het informeren over het evenement;
• Voor het (eventueel) verwerken van een geldelijke bijdrage;
• Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en
vergaderingen.
Let op: Voor sponsors als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden
zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor de duidelijkheid is dit wel meegenomen in
de privacy policy.

In onderstaande tabel zijn de persoonsgegevens opgenomen die we als vereniging vastleggen.
V= Verplicht vastleggen; O= Optioneel vastleggen; X= niet vastleggen.
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Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van leden, donateurs, sponsoren, vrijwilligers worden door ONDO verwerkt op
basis van de volgende grondslag:
• Het lidmaatschap
• De (sponsor)overeenkomst

Wie verwerkt de gegevens

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door de vrijwilligers en werknemers die
dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie. Bijvoorbeeld: de penningmeester mag
gebruikmaken van het IBAN om contributie te heffen.
De trainer van een team mag hier geen gebruik van maken, en heeft dan ook geen toegang tot dit
gegeven. Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn.

Waar worden de gegevens opgeslagen

Binnen ONDO gebruiken we enkele verschillende opslagmedia waarin we de persoonsgegevens zo
minimaal mogelijk opslaan, maar natuurlijk wel voldoende om een deugdelijke administratie te
voeren.
De locaties waar we de gegevens opslaan zijn:
Het aanmeldingsformulier
Nass-Server
Voetbal.nl(app)
Wedstrijdzaken.nl(app)
Sportlink
ONDO site

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tijdens wedstrijden, trainingen, toernooien en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s
gemaakt worden in opdracht van ONDO. Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto/video op
onze website/social media staat. Bij plaatsing van beeldmateriaal zal altijd beoordeeld worden of ze
niet aanstootgevend zijn. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie
(bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) van de betreffende foto(‘s) sturen naar
info@ondo.nl. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich
moeilijk laten verwijderen.
ONDO heeft geen invloed op beeldmateriaal dat gemaakt is door derden en op social media
geplaatst wordt en kan derhalve hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
In specifieke gevallen kunnen er dieet of medische gegevens gevraagd worden voor het uitoefenen
van de sport of deelname aan een activiteit. Deze gegevens zullen niet worden bewaard.

Informatie via e-mail

ONDO kan informatie versturen via de mail, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven, aankondiging
van evenementen zoals acties vanuit de club, nieuwjaarsreceptie, jaarvergadering, vrijwilligersfeest,
ed. JE kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken door dit aan te geven via
info@ondo.nl
Indien je helemaal geen informatie zoals hierboven beschreven wenst te ontvangen stuur dan een
mail naar info@ondo.nl met de informatie welke informatie je niet meer wenst te ontvangen.
Als je gegevens die bij ONDO geregistreerd staan wilt veranderen neem dan contact op met de
ledenadministratie: ledenadministratie@ondo.nl

Inzet communicatie door vrijwilligers

Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen ONDO, kan de vrijwilliger gebruikmaken van
communicatiemiddelen waarop ONDO geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen
worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook en Twitter,
telefoongesprekken, et cetera. De vrijwilligers dienen zich te houden aan dit privacy policy.
Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: een leider die alle ouders en kinderen in een
groepsapp toevoegt, of de scheidsrechtercoördinator die alle scheidsrechters in een groepsapp
toevoegt.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
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.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
ONDO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
-

Alle personen die namens ONDO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u
gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

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.

Aanpassingen in het privacy policy
ONDO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy policy. Wij adviseren
je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met
ons op

Contactgegevens
sv ONDO
Slobeendweg 5
5725 BJ
Asten
info@ondo.nl

