
 
  

 

Privacyverklaring november 2018  Pagina 1 van 4 

PRIVACYVERKLARING 

 

Deze privacyverklaring is opgesteld door de Loosdrechtse Volleybalclub, statutair gevestigd te 

Loosdrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

40477921, kortweg genoemd LoVoC. Wanneer in deze privacyverklaring wordt gesproken over “de 

vereniging”, “wij”, “ons” of “onze”, dan bedoelen wij LoVoC. 

LoVoC past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. De meest recente 

versie van onze privacyverklaring zal worden opgenomen op de websites. Wij raden u daarom aan 

om de actuele privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen via onze websites. Bij belangrijke 

wijzigingen zullen wij er alles aan doen om u per e-mail en via de websites te informeren. 

LoVoC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring 

willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe LoVoC omgaat met persoonsgegevens. 

LoVoC doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. LoVoC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat LoVoC in ieder geval: 

• uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 

• de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig zijn 

voor de beoogde doeleinden; 

• vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als LoVoC deze nodig heeft voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden 

waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze 

respecteert. 

 

DOELEINDEN WAARVOOR LOVOC PERSOONSGEGEVENS VERWERKT 

Persoonsgegevens van (oud-)leden, leden van de Club van 50, trainers, vrijwilligers, adverteerders, 

sponsoren en deelnemers aan door de vereniging georganiseerde activiteiten worden door LoVoC 

verwerkt ten behoeve van onderstaande doelstellingen: 

• Administratieve doeleinden (ledenadministratie, incasso’s en betalingen) 

• Communicatie met de NeVoBo (NeVoBo ledenadministratie, inschrijving competitie) 

• Communicatie met de (oud-)leden, leden van de Club van 50, trainers, vrijwilligers, 

adverteerders, sponsoren en deelnemers aan door de vereniging georganiseerde activiteiten 
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PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Voor bovenstaande doelstellingen kan LoVoC de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

• Voornaam, tussenvoegsel, achternaam 

• Adres, huisnummer, postcode, woonplaats 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Geboortedatum 

• Geslacht (met oog op teamindeling) 

• Bankrekeningnummer (t.b.v. automatische incasso contributie) 

• Pasfoto (t.b.v. de NeVoBo-ledenpas) 

 

VERSTREKKING AAN DERDEN 

LoVoC maakt voor het voeren van haar administratie en het verwerken van de persoonsgegevens 

uitsluitend gebruik van de software van Sportlink. 

Op de website https://www.sportlink.nl kunt u meer informatie vinden over de 

verwerkersovereenkomst die van toepassing is tussen LoVoC en Sportlink en over de wijze waarop 

Sportlink met de persoonsgegevens van verenigingen omgaat.  Sportlink heeft alle AVG-aspecten van 

de overeenkomst opgenomen in haar voorwaarden voor verenigingen 

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000110291-

standaardvoorwaarden-sportlink-verenigingen en wel in paragraaf 9.  

LoVoC geeft geen persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is 

afgesloten.  

Persoonsgegevens worden door LoVoC uitsluitend met derden gedeeld indien u ons hiervoor 

schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

LoVoC verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en 

toegestaan is. 

 

BINNEN DE EU 

LoVoC verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

MINDERJARIGEN 

LoVoC verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijk 

vertegenwoordiger. 
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BEWAARTERMIJN 

Uw persoonsgegevens worden door LoVoC ten behoeve van de eerder genoemde doeleinden als 

volgt bewaard: 

• Alle persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van het lidmaatschap bewaard; 

• Na beëindiging van het lidmaatschap worden gegevens t.b.v. de financiële administratie 

maximaal 7 jaar (wettelijke termijn) bewaard; 

• Uit praktische overweging en met oog op bijvoorbeeld een bijzondere gebeurtenis of een 

reünie, worden de overige persoonsgegevens bewaard tenzij de persoon in kwestie 

schriftelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben.  

 

WEBSITEBEZOEK 

Wanneer u één van onderstaande websites bezoekt, kunnen wij gegevens opslaan die te maken 

hebben met uw bezoek. Het registreren van deze informatie is uitsluitend voor statistische 

doeleinden en om de websites verder te ontwikkelen. 

Websites: 

https://www.Lovoc.nl 

https://www.loosdrechtbeach.nl 

Informatie: 

• Uw Internet Protocol-adres of het IP-adres van uw proxyserver 

• Uw Internet Service Provider 

• De duur van uw bezoek aan de website 

De websites kunnen links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van 

toepassing op de websites van LoVoC. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. 

Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van 

die websites te raadplegen.  

 

BEVEILIGING 

LoVoC treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, 

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen 

de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de 

persoonsgegevens is afgeschermd. 
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RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 

LoVoC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

U heeft het recht om persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben in te zien, te corrigeren 

of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 

bestuur@lovoc.nl . 

U bent tevens gerechtigd om een gegeven toestemming voor een verwerking op ieder moment in te 

trekken. 

LoVoC zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na indiening van een verzoek, reageren. 

 

VRAGEN/KLACHTEN 

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring of in algemene zin, vragen, verzoeken of 

zorgen heeft of contact wilt opnemen dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u dit 

per direct kenbaar te maken via onderstaande contactgegevens. Mochten wij niet tot 

overeenstemming komen dan kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming). 

 

CONTACTGEGEVENS 

Website: https://www.Lovoc.nl 

E:  bestuur@lovoc.nl 

  

 

 

 

 


