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Introductie 
Volleybalvereniging UVV-Sphynx hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In onze privacyverklaring willen wij helder en transparant uitleggen hoe 
wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volleybalvereniging 
UVV-Sphynx 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 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 volleybalvereniging UVV-Sphynx zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere 
zin, klachten of vragen hierover heeft kan dit door contact met ons op te nemen via 
volleybal@asvuvv.nl.  
 
Welke persoonsgegevens hebben wij? 
 
Als verenigingslid en/of trainer 

- Naam: voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam 
- Geslacht en geboortedatum 
- Adres: straatnaam, nummer, postcode en plaats 
- Contactgegevens: telefoonnummer en emailadres 
- Relatiecode Nevobo 
- U-pas houder 

 
Als vrijwilliger 

- Naam: voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam 
- Contactgegevens: telefoonnummer en emailadres 

 
Als relatie / sponsor 

- Naam: voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam 
- Naam bedrijf of organisatie 



- Adres: straatnaam, nummer, postcode en plaats 
- Contactgegevens: telefoonnummer en emailadres 

 
Waarom hebben wij deze gegevens? 
Het doel van het verzamelen van deze gegevens is als volgt: 
 
Voor lidmaatschap gegevens en trainers: 

- Uitvoeren van het lidmaatschap (ledenadministratie en contributieheffing) 
- Informatieverstrekking, nieuwsbrieven verzenden en uitnodigingen voor 

bijeenkomsten 
- Nakomen van verplichtingen Nevobo 

 
Voor vrijwilliger gegevens: 

- Contact onderhouden 
 
Voor relatie / sponsor gegevens: 

- Contact onderhouden 
 
Verstrekking aan derden 
Wij verstrekken (een deel van) uw gegevens aan de volgende derden: 

- Nevobo 
- Sportlink 

Deze derden gebruiken de gegevens om het lidmaatschap te bewerkstelligen. 
 
Daarnaast worden (een deel van) uw gegevens verwerkt door de volgende bedrijven: 

- Google (Gmail en Google Drive) 
- MailChimp 

Wij gebruiken de diensten van deze bedrijven ter communicatie en om nieuwsbrieven te 
verzenden. 
 
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. 
 
Bewaartermijn 
Na schriftelijke opzegging van uw lidmaatschap worden uw gegevens na 1 jaar verwijderd uit 
de ledenadministratie. Bepaalde gegevens worden langer bewaard in de financiële 
administratie behoudens de wettelijke fiscale bewaarplicht van zeven jaar. Gegevens van 
vrijwilligers en sponsoren worden na 1 jaar uit ons archief verwijderd. 
 
Beveiliging van uw gegevens 
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde 
doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen 
treffen om uw gegevens te beveiligen. 

- Alle personen die namens UVV-Sphynx van uw gegevens kennis kunnen nemen 
(ledenadministrateur, voorzitter vereniging, secretaris vereniging, penningmeester 



vereniging, voorzitter jeugdcommissie, secretaris jeugdcommissie, 
wedstrijdsecretaris, scheidsrechterscoördinator, de technische commissie, 
contactpersoon beachvolleybal commissie en tenuecoördinator), zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan; 

- Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegeven; 

- We hanteren intern een wachtwoordbeleid; 
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten; 
- We evalueren regelmatig onze maatregelen. 

 
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. 
 
Vertrouwenspersoon 
Onze vereniging heeft minstens 1 vertrouwenspersonen aangesteld binnen de vereniging. 
De vertrouwenspersoon heeft een apart emailadres ter communicatie 
(vertrouwenspersoon-volleybal@asvuvv.nl) en zal alleen met toestemming van de 
betrokkene anderen binnen de vereniging (bijv. bestuursleden) in kennis stellen van de 
inhoud van de melding.  
 
Websites en cookies 
Om onze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen 
op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van de website 
verzameld door middel van functionele cookies. Cookies zijn kleine bestanden die de 
aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een 
computer, telefoon of tablet. 
 
Naast onze website heeft UVV-Sphynx een afgeschermde Facebookpagina. Alhoewel deze 
wordt beheerd door vrijwilligers van de vereniging, kan de content op deze pagina komen 
van elke persoon die is toegelaten tot deze pagina. Dit kunnen mogelijk ook oud-leden of 
externen zijn.  
 
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. 
Voor bovenstaande handelingen ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt u contact 
opnemen met volleybal@asvuvv.nl.   
 



Wijzigingen privacyverklaring 
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij zullen u daarvan 
op de hoogte stellen zodra dit gebeurt. U kunt de privacyverklaring ook altijd raadplegen via 
onze website. 


