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Privacyverklaring CKV Avanti 

 

Dit protocol privacy inzage is vastgesteld door het bestuur van CKV Avanti op 4 september 2018. 
Wijzigingsvoorstellen nadien graag schriftelijk en onderbouwd aanbieden aan de Privacy Officer via 
privacy@avantikorfbal.nl.  

 
 
Inleiding 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) van 
kracht. Daarom heeft CKV Avanti voorliggende privacyverklaring vastgesteld.  
 
CKV Avanti hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze 
Privacyverklaring 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. CKV Avanti houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 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 
deze Privacyverklaring; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die 
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 CKV Avanti zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen 
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan met de Privacy Officer binnen 
CKV Avanti privacy@avantikorfbal.nl. 

 
Verwerking van persoonsgegevens 
Doeleinden: 

• Opgave aan de KNKV. 
• Financiële administratie van CKV Avanti. 
• Interne en externe communicatie. 
• Geen commerciële doeleinden. 
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Voor wie geldt deze privacyverklaring? 
• Leden. 
• Oud leden. 
• Trainers. 
• Coaches. 
• Ouders. 
• Vrijwilligers. 
• Donateurs / Vrienden van Avanti. 
• Sponsors. 

 
Opnemen van persoonsgegevens 
CKV Avanti registreert en beheert de volgende gegevens van haar leden, welke initieel 
opgevraagd worden via aan het aanmeldingsformulier: 

• Achternaam. 
• Roepnaam. 
• Geslacht. 
• Geboortedatum. 
• Adres. 
• Postcode en Woonplaats. 
• Telefoonnummer. 
• Mobiel nummer. 
• E-mailadres. 
• E-mailadres van ouder/voogd indien lid jonger dan 18 jaar. 
• Bij toerbeurt rijden bij uitwedstrijden.  
• Foto t.b.v. spelerskaart. 

 
Separaat wordt op het incassoformulier aanvullend opgevraagd: 

• IBAN en BIC 
• Akkoord voor automatische incasso. 

 
Deze persoonsgegevens worden beheerd door de centrale ledenadministratie en zullen 
uitsluitend gebruikt worden voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en CKV 
Avanti zal daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om de 
persoonsgegevens te beveiligen.  
 
Verder kunnen er persoonsgegevens geregistreerd worden voor bijzondere gebeurtenissen 
(kamp, spaaracties, sponsoractiviteiten etc.) hiervoor wordt apart toestemming gevraagd. 
 
 
Beeldmateriaal 
Avanti is een open vereniging waar iedere geinteresserde naar binnen kan lopen en Avanti 
maakt gebruik van openbare ruimtes (sporthal, veld, kantine, e.d.). Dit open en sportieve 
karakter willen we ook graag zo houden.Beeldmateriaal dat gemaakt is door een willekeurig 
iemand heeft CKV Avanti geen verantwoordelijkheid voor. Wel voor het beeldmateriaal dat 
gemaakt worden in opdracht van Avanti.  
 
Als een lid aangeeft dat zijn of haar beeldmateriaal niet gebruikt mag worden op sociale 
media, dan dient men dit aan te geven op het inschrijfformulier dan wel melden bij de 
Privacy Offiicer via privacy@avantikorfbal.nl. Deze melding zal doorgegeven worden aan de 
desbetreffende commissies en de trainer/coaches van het team. Er zal dan zo goed mogelijk 
rekening gehouden worden met dit verzoek, maar van het lid zelf wordt ook verwacht dat 
hij/zij hier een actieve rol in speelt door dit in voorkomende gevallen tijdig kenbaar te maken. 
Mocht er onverhoopt toch beeldmateriaal op sociale media verschijnen, dan dient dit zo 
spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de Privacy Officer via 
privacy@avantikorfbal.nl. Zie hiervoor tevens het protocol ‘Privacy inzage CKV Avanti’. 
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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. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Sportlink, waarbij we aangemeld moeten zijn als korfbalvereniging. We hebben 
de verplichting om de persoonsgegevens van de leden aan hen door te geven. 
Dit is onder andere ten behoeve van de contributie en wedstrijdzaken. 

- Het verzorgen van de (financiële) administratie. 

- Het verzorgen van nieuwsbrieven/online clubblad en uitnodigingen. 

- 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. 

Minderjarigen 

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger bij inschrijving van de minderjarige(n). Op minderjarige leden die 
tijdens hun lidmaatschap meerderjarig worden, wordt automatische deze 
Privacyverklaring van toepassing. 
 
Protocol Datalek 
CKV Avanti doet er zo veel mogelijk aan om persoonsgegevens van haar leden te 
beschermen. Het kan echter gebeuren dat onbedoeld data verloren gaat of gestolen wordt 
(denk bijvoorbeeld aan verlies van data op een USB-stick, hardcopy documenten met 
persoonsgegevens, laptops, telefoons, etc).  
 
Als u het vermoeden hebt van een datalek, of wanneer een datalek heeft plaats gevonden, 
meld dit dan direct aan de Privacy Officer via: privacy@avantikorfbal.nl.  
 
Na de melding stelt de Privacy Officer het bestuur op de hoogte en start een 
feitenonderzoek om een soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen. 
 
Protocol inzage, correctie en/of verwijderen van persoonsgegevens 
Iedereen waarvan CKV Avanti persoonsgegevens heeft geregistreerd heeft het recht om 
deze gegevens in te zien. Ook kan het voorkomen dat persoonsgegevens niet juist zijn in 
dat geval kan er een correctie verzoek gedaan worden. Als gegevens niet langer ter zake 
doende zijn of de bewaartermijn is verstreken, dan kan er een verzoek gedaan worden om 
de persoonsgegevens te verwijderen. Dit verzoek kan gedaan worden via  
privacy@avantikorfbal.nl en hierbij gelden de volgende regels: 

• Alleen gegevens van jezelf. 
• Ouder dan 16 jaar. 
• Identificatie. 
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Klachtenprocedure 
Initiële melding naar Privacy Officer. Indien nodig wordt het bestuur ingeschakeld. Als hier 
geen passende oplossing uitkomt, zal Autoriteit Persoonsgegevens benaderd worden door 
CKV Avanti. 
 
Bewaartermijn van persoonsgegevens 
Na het opzeggen van het lidmaatschap van CKV Avanti worden de gegevens van deze 
leden aan het einde van het seizoen waarover nog verplichtingen bestaan (financieel, 
sportief, KNKV etc.) verwijderd uit de ledenadministratie. De gegevens van de oud-leden 
worden vervolgens overgebracht naar het separate archief. De gegevens in dit archief 
worden vanwege het historische belang (reünie etc.) niet verwijderd, tenzij iemand daar 
uitdrukkelijk om verzoekt. 
 
 
 
 
 


