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Privacyverklaring
Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Deze Europese verordening geldt ook voor Sportclub Brummen.
Als voetbalvereniging vinden wij de privacy van onze leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren en
alle andere bij de vereniging betrokkenen erg belangrijk.
Als je lid, donateur, vrijwilliger of sponsor wordt van Sportclub Brummen verzoeken wij je om bepaalde
persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Deze persoonsgegevens, die minimaal nodig zijn,
gebruiken we voor de volgende doeleinden:
•
•
•

Het kunnen deelnemen aan wedstrijden, trainingen en nevenactiviteiten;
Het voeren van de (leden)administratie. Voor de ledenadministratie richting KNVB maken wij
gebruik van Sportlink;
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten en
verenigingsbijeenkomsten van Sportclub Brummen.

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is.
De door ons vastgelegde gegevens zullen wij niet doorgeven aan anderen om deze te gebruiken
voor commerciële doeleinden.

Sportclub Brummen verwerkt als vereniging alleen persoonsgegevens voor doeleinden die
logischerwijs voortvloeien uit onze kernactiviteiten: het zijn van een regionale voetbalvereniging,
organiseren van en informeren over wedstrijden, trainingen en activiteiten voor onze leden en
conform KNVB-reglementen beheren van de leden- en wedstrijdadministratie.
Mochten er nu toch vragen ontstaan over de privacy van persoonsgegevens, laat het ons dan
vooral weten. De secretaris van het bestuur is hiervoor het aanspreekpunt en bereikbaar via het
emailadres: secretariaat@sportclubbrummen.nl.
Te allen tijde kunnen leden of andere betrokkenen verzoeken om inzage van de
persoonsgegevens die Sportclub Brummen op dat moment heeft opgeslagen. Indien
persoonsgegevens onjuist zijn geadministreerd, kunnen leden verzoeken om correctie daarvan.
Deze correctie zal binnen twee weken worden verwerkt. Sportclub Brummen zal geen
persoonsgegevens overdragen aan andere instanties zonder uitdrukkelijke toestemming van
degene die het betreft.
Indien leden hun lidmaatschap opzeggen, wordt gevraagd in hoeverre zij bezwaar hebben tegen
het bewaren van hun NAW-gegevens voor eventueel toekomstig gebruik. Bij bezwaar worden
gegevens binnen twee jaar, conform de wetgeving, vernietigd.
Sportclub Brummen werkt momenteel aan de aanvraag van de verklaring AVG, zodat deze voor
25 mei 2018 beschikbaar is.

