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Voorwoord  

Beste Lezer, 

 

Voor u ligt het document Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Volleybal 

Combinatie Veenendaal (VCV) voor 2018. Er is gekozen een handzaam document te maken waarin de 

nieuwe privacywetregeling, welke ingevoerd wordt op 25 mei 2018, toegelicht wordt en waarin vermeld is 

hoe dit gehanteerd zal worden binnen de vereniging. 

Dit document zal continuïteit bevorderen en bevestigd de positie van VCV, die als vereniging in 

Nederland volleybal in de regio Veenendaal vertegenwoordigd. Wij ondervinden steun van de 

Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo), die de Nederlandse volleybal vanuit het land vertegenwoordigt.  

We leven in een tijdgewicht waarin volop discussie gaande is in hoeverre persoonsgegevens gedeeld 

mogen worden, op welke manier de gegevens verwerkt mogen worden en opgeslagen moeten worden. 

Wie mogen er wel iets met de bekende persoonsgegevens doen en wie niet.  

 

Volleybal Combinatie Veenendaal (VCV), april 2018 
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Definities  
- Betrokkene: De (natuurlijke) persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt 

- Persoonsgegeven(s): Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon  

- Verwerken: Alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens  

- Verwerkings- verantwoordelijke: Verwerker: Degene die het doel van en de middelen voor de 

werking vaststelt verwerkt Degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 

persoonsgegevens verwerkt  
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Hoofdstuk 1 Inventarisatie: Persoonsgegevens 
 

VCV verwerkt diverse gegevens, onderverdeelt in twee categorieën volgens de AVG. 

Gewone persoonsgegevens 
- Naam/voorletters/tussenvoegsel 

- Titels 

- Adres 

- Postcode 

- Plaats 

- Provincie 

- Land 

- Woonplaats 

- Telefoonnummer 

- Faxnummer 

- E-mailadres 

- Website 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- LinkedIn  

- Facebook 

- Twitter 

- Werkzaam bij organisatie 

- Bankrekeningnummer  

- Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord) 

- Tak van sport 

- Lidmaatschapsnummer 

- Sport specifieke diploma’s  

 

Bijzondere Persoonsgegevens 
- Gegevens over gezondheid 

- Salarisgegevens 

- Paspoort identiteitsbewijs (zonder voorlegger gekopieerd) 

- BSN-nummer  
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Hoofdstuk 2 Inventarisatie: Doelbinding 
 

Inventarisatie verwerkingen 

 

Lidmaatschap 

Persoonsgegevens NAWTE + geboortedatum + foto   

Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website); 

Verwerkingen 
Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor 

bijeenkomsten; 

Verwerking door 

wie  
Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie; 

Bewaartermijn 
Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale 

bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant). 

 

Lidmaatschap en extra profielinformatie  

Persoonsgegevens NAWTE + profielinformatie zoals: schoen- en/of kledingmaat, dieet wensen, etc; 

Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website); 

Verwerkingen 
Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor 

bijeenkomsten; 

Verwerking door 

wie  
Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie 

Bewaartermijn 
Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale 

bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant). 

 

Lidmaatschap en medische gegevens  

Persoonsgegevens NAWTE + medische gegevens; 

Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst; 

Verwerkingen 
(Via dubbele beveiliging) Persoonlijk advies, analyses op basis van geanonimiseerde 

rapportages; 
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Verwerking door 

wie  
Ledenadviesafdeling, afdeling ledenadministratie; 

Bewaartermijn 
Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale 

bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant). 

 

Aanmelden voor nieuwsbrief  

Persoonsgegevens Naam en e-mailadres; 

Overeenkomst Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website); 

Verwerkingen Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven; 

Verwerking door wie  Afdeling communicatie; 

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men aangemeld is. 

 

Stakeholder-/lobbycontacten, donateur en geïnteresseerde  

Persoonsgegevens NAWTE; 

Overeenkomst Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn; 

Verwerkingen Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten; 

Verwerking door wie  Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder; 

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar. 

 

Medewerkers  

Persoonsgegevens NAWTE + geboortedatum, kopie ID en bankgegevens; 

Overeenkomst Arbeidsovereenkomst; 

Verwerkingen Salariëring; 

Verwerking door wie  Ledenadministratie; 

Bewaartermijn Afhankelijk van het feit welke gegevens het betreft. 

 

 

Medewerkersfoto’s op de website  

Persoonsgegevens Naam + foto; 

Overeenkomst Aanvullende personeelsovereenkomst; 
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Verwerkingen Medewerkersfoto’s op website; 

Verwerking door 

wie  
Administratie, afdeling communicatie; 

Bewaartermijn 
Uitgangspunt: behoudens toestemming worden foto's verwijderd nadat een persoon 

uit dienst treedt. 

 

8.Vrijwilligers  

Persoonsgegevens NAWTE; 

Overeenkomst Vrijwilligersovereenkomst; 

Verwerkingen Informatieverstrekking; 

Verwerking door 

wie  
Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder; 

Bewaartermijn 
Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale 

bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant). 

 

Direct marketing (alleen bellen of papier)  

Persoonsgegevens NAWTE; 

Overeenkomst Geen overeenkomst nodig; 

Verwerkingen 
Toesturen van (of bellen over) informatie over de vereniging en/of 

producten/diensten; 

Verwerking door 

wie  
Afdeling communicatie; 

Bewaartermijn 
Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar 

diensten/producten 
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Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)  

Persoonsgegevens NAWTE; 

Overeenkomst 
Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor 

een nieuwsbrief; 

Verwerkingen 
Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de vereniging en/of 

producten/diensten; 

Verwerking door 

wie  
Afdeling marketing/communicatie; 

Bewaartermijn 
Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar 

diensten/producten. 
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Hoofdstuk 3 Juridisch: Privacy Policy, de rechten van betrokkenen 
 
In de privacy policy zijn de rechten van de betrokkenen beschreven. De privacy policy van VCV (concept) 

is te vinden in ‘Bijlage 6’. 

 

De rechten van de betrokken zijn: 

- Inzagerecht; 

- Recht op rectificatie; 

- Recht op vergetelheid; 

- Recht op beperking van verwerking; 

- Kennisgevingsplicht; 

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens; 

- Recht van bezwaar.  

 

Privacyverklaring 

Verwijzing naar privacyverklaring  

In het huishoudelijk reglement van VCV is een verwijzing naar de privacyverklaring te vinden. Dit is een 

duidelijke plaats om leden op de privacyverklaring te wijzen. Ook is de privacyverklaring te vinden bij het 

invullen van aanmeldformulieren op de website. Er staan vaste teksten onderaan e-mails, op 

inschrijvingsformulieren en andere uitingen als nieuwsbrieven, zodat de leden hiermee op de hoogte 

gehouden worden. 

Autoriteit Persoonsgegevens: Foto’s  
Onderstaande informatie is afkomstig van de Autoriteit persoonsgegevens, van pagina’s: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/scholen-de-avg 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/persoonsgegevens-op-

internet  

Voorwaarden maken, publiceren en bewaren AVG-beeldmateriaal van leden 

De voorwaarden die het rechtmatig maken voor VCV om AVG-beeldmateriaal (foto’s, videobeelden en/of 

spraakopnamen tijdens evenementen en activiteiten) te publiceren en te bewaren zijn als volgt: 

- Bij elke activiteit of evenement staat een vraag tot actieve toestemming of weigering van het 

toestaan of niet toestaan van het maken van foto’s, videobeelden en/of spraakopnamen tijdens een 

activiteit of evenement georganiseerd door VCV. 

- VCV beveiligd haar servers en heeft maatregelen genomen ter bescherming beeldmateriaal 

- VCV kan aantonen dat het lid toestemming heeft gegeven voor het maken, publiceren en bewaren 

van foto’s, videobeelden en/of spraakopnamen, doordat het lid bij het inschrijvings- of 

aanmeldingsformulier actieve toestemming of weigering heeft aangegeven.  

Toestemming  

Foto’s en video’s waarbij personen herkenbaar in beeld zijn, zijn persoonsgegevens en hierop berust 

portretrecht. Wanneer VCV beeldmateriaal wil maken, publiceren of bewaren van een lid van 16 jaar of 

ouder moet er toestemming gevraagd worden aan het lid zelf. Is het lid jonger dan 16 jaar? Dan moet er 

toestemming gevraagd worden aan zijn of haar ouder(s)/verzorger(s)/voogd. Dit doet VCV door middel 

van een actieve toestemming of weiger selectievakje bij het (online) aanmeld- en/of inschrijfformulier. 

Het aan kunnen tonen van geldige toestemming van een lid of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s)/voogd valt 

onder de verantwoordingsplicht van VCV. Toestemming moet ten alle tijden ingetrokken/aangepast 

kunnen worden door het lid of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s)/voogd.  
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Persoonsgegevens op internet  

Toestemming 

VCV mag niet zomaar persoonsgegevens van een ander op internet publiceren. Dit mag alleen als 

daarvoor een wettelijke grondslag is uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).  

In de Wbp staan zes grondslagen. Eén daarvan is toestemming. Vaak is om persoonsgegevens te 

publiceren op internet toestemming nodig van de mensen om wie het gaat. Maar niet altijd. Er geldt 

bijvoorbeeld een uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik. In dat geval is de Wbp niet van 

toepassing.  

Persoonsgegevens verwijderen  

Staan iemands gegevens op internet, dan heeft diegene het recht om deze gegevens te laten verwijderen. 

Bijvoorbeeld omdat ze onjuist, onvolledig of verouderd zijn of omdat ze niet ter zake doen.  

Uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik  

Is de publicatie uitsluitend bedoeld voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik? Dan is de Wbp niet van 

toepassing. In dat geval is er dus ook geen grondslag nodig voor publicatie, zoals toestemming.  

Journalistieke uitzondering  

Voor journalistieke publicaties gelden bepaalde uitzonderingen op de Wbp. De journalistieke publicatie 

moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor de journalistieke uitzondering. Ook een journalistieke 

publicatie moet gebaseerd kunnen worden op een wettelijke grondslag.  

Hergebruik publicatie 

Hergebruik van publicaties van VCV mag alleen plaatsvinden met actieve toestemming van VCV. De 

foto’s en andere gegevens mogen door niemand zomaar elders (op internet) geplaatst worden. De context 

en het doel moeten exact hetzelfde zijn, dan vindt er uitzondering op deze regel plaats. 
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Hoofdstuk 4 Juridisch: Verwerkersovereenkomst, bij doorgeven 

persoonsgegevens 
 

In de verwerkersovereenkomst staat beschreven hoe omgegaan wordt met het verwerken van 

gegevens, doorgeven van gegevens en samenwerken. 

De verwerkersovereenkomst van VCV is te vinden in ‘Bijlage 4’. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens: Verwerkersovereenkomsten  
Onderstaande informatie is afkomstig van de Autoriteit persoonsgegevens, van pagina: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-

privacywetgeving/verantwoordingsplicht  

Opstellen verwerkingsovereenkomst 

VCV sluit met alle organisaties waarmee zij persoonsgegevens verwerkt een verwerkersovereenkomst. 

Met een verwerkersovereenkomst wordt uitgesloten dat de andere partij de persoonsgegevens voor eigen 

doelen mag verwerken.  

VCV schakelt alleen verwerkers in die voldoende garanties bieden dat zij aan de wettelijke vereisten 

voldoen.  

Inhoud verwerkingsovereenkomst  

In de overeenkomst ligt onder meer het volgende vast:  

1. Het onderwerp en de duur van de gegevensverwerking.   

2. De aard en het doel van de gegevensverwerking.   

3. Het soort persoonsgegevens.   

4. De categorieën van betrokkenen.   

5. De rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.   

Verplichte schriftelijke overeenkomst tussen VCV en verwerker (zie artikel 28, lid 3 van de AVG).  

Vastgelegde onderwerpen  

Algemene beschrijving   

Een omschrijving van het onderwerp, de duur, de aard en het doel van de verwerking, het soort 

persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en VCV haar rechten en verplichtingen als 

verwerkingsverantwoordelijke (nu nog ‘verantwoordelijke’ genoemd).   
 

Instructies verwerking   

De verwerking vindt in principe uitsluitend plaats op basis van VCV haar schriftelijke instructies. De 

verwerker mag de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.   
 

Geheimhoudingsplicht   

Personen in dienst van of werkzaam voor de verwerker (VCV) hebben een geheimhoudingsplicht.  

Subverwerkers  

De verwerker schakelt geen sub-verwerker(s) in zonder VCV haar voorafgaande schriftelijke 

toestemming. De verwerker legt aan een sub-verwerker in een sub-verwerkersovereenkomst dezelfde 

verplichtingen op als de verwerker richting VCV heeft.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht
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In de overeenkomst spreekt VCV ook direct af dat, en onder welke voorwaarden, de verwerker sub-

verwerkers mag inschakelen.  

Komt de sub-verwerker zijn verplichtingen niet na? Dan blijft de verwerker volledig aansprakelijk richting 

VCV voor het nakomen van de verplichtingen van de sub-verwerker (zie artikel 28, lid 4 van de AVG).  

Privacyrechten  

De verwerker helpt VCV om te voldoen aan de plichten als betrokkenen hun privacy rechten uitoefenen 

(zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit).  

Andere verplichtingen  

De verwerker helpt VCV ook om andere verplichtingen na te komen. Zoals bij het melden van datalekken, 

het uitvoeren van een data protection impact assessment (DPIA) en bij een voorafgaande raadpleging.  

Gegevens verwijderen  

Na afloop van de verwerkingsdiensten verwijdert de verwerker de gegevens. Een andere optie is het terug 

bezorgen van de gegevens aan VCV. De verwerker verwijdert zijn kopieën. Tenzij de verwerker wettelijk 

verplicht is de gegevens te bewaren.  

Audits  

De verwerker werkt mee aan VCV haar audits of die van een derde partij en stelt alle relevante informatie 

beschikbaar om te kunnen controleren of hij zich als verwerker houdt aan de hierboven genoemde 

verplichtingen (uit artikel 28 AVG).  

Verwerken gegevens 

Verwerkingsovereenkomsten tussen VCV en de NeVoBo 

 

Situatie 1 De sporter is bij lidmaatschap van de vereniging (“automatisch”) ook lid van de bond.  

Bij VCV zijn leden “automatisch” lid van de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo). Wordt iemand lid 

van de vereniging dan wordt diegene ook direct lid van de bond. De verenging meldt de sporter bij de 

bond aan en draagt ook de bondscontributie af. Dit is vastgelegd in de statuten/huishoudelijk reglement 

van de vereniging.  

Er is dan een overeenkomst tussen (1) de sporter en de vereniging en (2) tussen de sporter en de bond. 

Onderdeel van de overeenkomst met de vereniging is dat de sporter lid wordt van de bond, dat de 

vereniging hem aanmeldt en de bondscontributie voor hem afdraagt.  
 

Op het aanmeldformulier van de vereniging is duidelijk opgenomen dat de sporter bij lidmaatschap van de 

vereniging ook lid van de bond wordt. Ook is opgenomen dat VCV de sporter bewust maakt over 

aanmelding en contributieafdracht. Het lid gaat hierdoor bewust beide lidmaatschappen aan en is goed op 

de hoogte. 

VCV levert de persoonsgegevens van de sporter aan bij de bond als zij deze bij de bond aanmeldt. Het 

betreft verstrekking van gegevens aan een derde (de bond) ter uitvoering van de sportovereenkomst met de 

vereniging.  

Als sporters lid zijn van de vereniging én lid zijn van de bond zijn VCV en de NeVoBo beiden 

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Beiden moeten dan een eigen grondslag hebben 

voor de verwerkingen die zij doen. Vaak Uitvoering van de (eigen) overeenkomst of gerechtvaardigd 

belang. In deze situatie is géén verwerkersovereenkomst tussen vereniging en bond vereist. VCV heeft 
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als gerechtvaardigd belang van de verwerking van persoonsgegevens, gedurende het lid zijn van de 

vereniging, dat zij de gegevens noodzakelijk moeten verwerken, wil het lid gerechtigd lid blijven, trainen, 

competitie spelen en aan activiteiten deel kunnen nemen. 

De bond en VCV bepalen samen de doelen en de middelen van de verwerking, dus zijn zij gezamenlijk 

verantwoordelijk voor de gegevens die zij samen verwerken. Dit geldt bijvoorbeeld als zij voor bepaalde 

gegevens gebruik maken van dezelfde registraties.  

Ook in deze situatie hoeft er geen verwerkersovereenkomst gesloten te worden, maar moeten er wel 

afspraken gemaakt worden over hun verantwoordelijkheden vanuit de AVG. VCV zorgt voor het 

uitvoeren van de verzoeken van bijvoorbeeld een betrokkene (sporter): om inzage in de gegevens die 

verwerkt worden, schrapping of wijziging van gegevens. VCV stelt haar leden op de hoogte hoe de 

vereniging met haar ledenpersoonsgegevens om gaat. De NeVoBo doet dit globaal voor alle 

volleyballende leden in Nederland. 

Deze afspraken, over wie waarvoor verantwoordelijk is (wie-doet-wat), zijn opgenomen in het 

huishoudelijk reglement van de bond, zodat bond en vereniging hieraan gebonden zijn.  

Let op: bij wijziging van deze voorwaarden (het huishoudelijk reglement van de bond) moeten de 

verenigingen akkoord gaan (Algemene Vergadering). Staat er een eenzijdig wijzigingsbeding in het 

huishoudelijk regelement dan kan dat anders zijn.  

Let op: Als de bond de persoonsgegevens voor de vereniging verwerkt, en de bond dus niet zelf doel en 

middelen bepaalt dan is de bond verwerker. Bijvoorbeeld voor de ledenadministratie van de vereniging. 

Dan is er wel een verwerkersovereenkomst nodig.  

Situatie 2 Sporter is lid van de vereniging NIET lid van de bond  

Wanneer er door het lid geen competitie gespeeld worden, maar wel getraind wordt bij VCV, is er geen 

overeenkomst van het lid met de bond. Uitgangspunt is dat de bond geen persoonsgegevens over het lid 

krijgt. 

Verstrekt de vereniging wel persoonsgegevens van de sporter aan de bond ter verwerking, dan is de bond 

verwerker. VCV is verantwoordelijke. De bond verwerkt de gegevens van de sporter in opdracht van de 

vereniging, de vereniging bepaald doel en middelen. Er is een verwerkersovereenkomst nodig tussen de 

vereniging en de bond.  

Let op! Als de vereniging niet het doel en de middelen van de verwerking bepaalt, dan is de bond een 

derde, niet verwerker: De vereniging moet dan een geldige grondslag hebben voor het delen van de 

persoonsgegevens met de bond. De bond moet een geldige grondslag hebben voor de verwerking van de 

gegevens van de sporter.  

Verwerkingsovereenkomst tussen de vereniging of de bond en registratieorganisatie 

Situatie 1 De registratieorganisatie is direct verwerker voor zowel de vereniging als de bond.  

De bond sluit een overeenkomst met een registratieorganisatie en laat persoonsgegevens die onder haar 

verantwoordelijkheid vallen verwerken door de registratieorganisatie. Bijvoorbeeld met als doel het 

voeren van de ledenadministratie van de bond. Er bestaat dan een rechtstreekse relatie (overeenkomst) 

tussen de bond en de registratieorganisatie. De bond is verantwoordelijke, de registratieorganisatie is 

verwerker. De bond en de registratieorganisatie moeten een verwerkersovereenkomst sluiten.  

De vereniging sluit zelf een overeenkomst met een registratieorganisatie en laat persoonsgegevens die 



 Algemene verordening gegevensbescherming VCV 

 

 16 

onder haar verantwoordelijkheid vallen verwerken door die registratieorganisatie. Bijvoorbeeld met als 

doel het voeren van de ledenadministratie van de vereniging. Er bestaat dan een rechtstreekse relatie 

(overeenkomst) tussen de vereniging en de registratieorganisatie. De vereniging en de 

registratieorganisatie moeten ook een verwerkersovereenkomst sluiten.  

Situatie 2 Registratie gefaciliteerd door de bond (zoals bij Sportlink) uitgangspunten De bond heeft 

met een registratieorganisatie (bv Sportlink, DWF en NEVOBO-app) voor alle aangesloten verenigingen 

collectieve afspraken gemaakt over gebruik van een module van de registratieorganisatie (bijvoorbeeld 

voor het ledenpakket). Verenigingen sluiten daarnaast zelf ook aanvullende modules bij de 

registratieorganisatie af (bijvoorbeeld boekhouding, vrijwilligersmodule ed).  

De vereniging voert de gegevens van sporters in het registratiesysteem in, de bond vult de gegevens aan 

en/of wijzigt deze gegevens. De gegevens worden verwerkt ten gunste van de vereniging én ten gunste 

van de bond. Beiden zijn verantwoordelijke in de zin van de AVG. (Zie ook uitleg bij de vraag: Is er een 

verwerkersovereenkomst nodig tussen de vereniging of de bond en de registratieorganisatie?)  

Zowel de bond als de vereniging raadplegen de gegevens. Beiden kunnen alleen die gegevens raadplegen 

waarvoor zij zelf verantwoordelijke zijn. 

 

Kortom  

De vereniging laat persoonsgegevens die onder haar verantwoordelijkheid vallen verwerken door de 

registratieorganisatie (de verwerker). Er moet een verwerkersovereenkomst gesloten worden tussen de 

vereniging en de registratieorganisatie. Wie is/zijn dit binnen VCV? 

Voor de verwerking van persoonsgegevens in de aanvullende modules moet de vereniging ook een 

verwerkersovereenkomst met de registratieorganisatie sluiten.  

Sportlink heeft alle elementen van de verwerkersovereenkomst opgenomen in haar algemene 

voorwaarden. Deze voorwaarden moet een vereniging accepteren voor zij van de dienst van Sportlink 

gebruik kan maken. Dit geldt zowel voor de basis als de aanvullende modules. De voorwaarden en de 

elementen van de verwerkersovereenkomst zijn daarmee van toepassing op de relatie tussen vereniging 

(verantwoordelijke) en Sportlink (verwerker).  

NeVoBo maakt gebruik van de NeVoBo-app en van het digitale wedstrijdformulier (DFW). De NeVoBo 

heeft al haar verwerkersovereenkomsten opgenomen in de algemene voorwaarden. De voorwaarden heeft 

VCV geaccepteerd, zodat de vereniging en leden gebruik kunnen maken van deze diensten. De 

voorwaarden en de elementen van de verwerkersovereenkomst zijn daarmee van toepassing op de relatie 

tussen de vereniging (verantwoordelijke) en de NeVoBo (verwerker).  

 

 

 
 

 

 



 Algemene verordening gegevensbescherming VCV 

 

 17 

Hoofdstuk 5 ICT: Software veilig en altijd up-to-date + 

beveiligingsmaatregelen en bewustwording 

 

Databeveiligingsmaatregelen  

Netwerkbeveiliging   

VCV heeft een adequate beveiliging bij toegang tot het netwerk waaronder identificatie van vertrouwde 

apparaten. Bij VCV is er een adequate beveiliging op toegang voor landen. Bij VCV volstaat toegang tot 

persoonsgegevens vanuit Nederland en de Verenigde Staten. 

VCV neemt de bescherming van gegevens van haar leden uiterst serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. De website van VCV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat 

uw persoonsgegevens via een versleutelde verbinding naar de server worden verstuurd en niet in 

verkeerde handen vallen. De VCV website (www.vcv.nu)  is gehost bij Vimexx BV. Vimexx BV zorgt 

ervoor dat de servers altijd volledig up-to-date zijn. Ze zijn tevens voorzien van een proactieve firewall, 

DDoS bescherming (proactief) en voorzien van malware scanners. Gegevens worden opgeslagen via de 

Cloud en diverse Google-diensten, waardoor de persoonsgegevens welke digitaal opgeslagen zijn ook 

opgeslagen worden in de Verenigde staten (Google Analytics). 

 

Verenigingswifi-netwerk   

VCV maakt gebruik van meerdere wifikanalen. Een kanaal voor leden/gasten, een kanaal vanuit het 

Sportcafé, een kanaal vanuit Sportservice Veenendaal en een kanaal voor bestuur, medewerkers en 

eventueel commissieleden. Het wifiwachtwoord voor leden/gasten is algemeen bekend. De overige 

wachtwoorden worden enkel gedeeld met bevoegde personen. Voor leden en gasten is er een ‘gasten wifi’. 

Beheer van IT-middelen   
VCV heeft een compleet overzicht van IT-middelen waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Er 

worden persoonsgegevens verwerkt op de wedstrijdlaptops, in de wedstrijdmappen, in de 

spelerskaartmapjes, op persoonlijke laptops en computers, op persoonlijke tablets, op persoonlijke 

telefoons, op persoonlijke printers zonder dataopslag, op usb-sticks, op Dropbox en op bovenstaande 

manieren (Netwerkbeveiliging).  

VCV maakt gebruik van een Cloud. Hierin werken alle vrijwilligers en worden alle bestanden bewaard 

rondom VCV. Mocht er een computer van een vrijwilliger worden gestolen, crashen of iets dergelijks 

gebeuren, dan kan de Webmaster direct het wachtwoord veranderen. Zodra het wachtwoord is veranderd 

wordt direct de toegang tot alle bestanden geblokkeerd. Zo zorgt VCV dat de bestanden ten aller tijden 

veilig blijven. VCV biedt en pleit de vrijwilliger gebruik te maken van de Cloud.  

De Cloud draait op een NAS. Deze is als eerst beveiligd door een gateway. Certificaten zijn uitgegeven en 

ondertekend door Synology. Tevens is de NAS beschermd tegen verkeerd inloggen. Na meerdere malen 

inloggen met een verkeerd wachtwoord, wordt automatisch het IP-adres van desbetreffende persoon 

geblokkeerd. Daarnaast maken wij alleen gebruik van uitermate sterke wachtwoorden. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK  

Op de website van VCV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw 

computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden 

gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VCV gebruikt deze informatie om de 

http://www.vcv.nu/
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werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden 

niet aan derden verstrekt.  

GOOGLE ANALYTICS  

VCV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe 

effectief de Adwords-advertenties van VCV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.  

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), 

overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy 

beleid van Google voor meer informatie. U treft het privacy beleid van Google Analytics hier aan. 

(https://policies.google.com/privacy?hl=nl).  

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de 

website aan VCV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun 

campagnes te kunnen bieden.  

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of 

voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VCV heeft hier geen invloed op.  

VCV heeft Google geen toestemming gegeven om via VCV verkregen Analytics-informatie te gebruiken 

voor andere Google-diensten. 

Beveiligingsmaatregelen  

Toegang tot IT  

De toegang tot alle IT-apparaten is bij VCV IT-gebruikers beveiligd met een adequaat wachtwoord. Er is 

een session time out/automatische schermblokkering ingesteld bij niet-gebruik van de apparaten (3-5 

minuten).   

Wachtwoorden   

Over de wachtwoorden van VCV zijn de volgende afspraken gemaakt met de gebruikers: 

- Er worden geen eenvoudig te raden wachtwoorden gebruikt.   

- De wachtwoorden worden niet opschreven, tenzij dit geschiedt in een beveiligde 

wachtwoordkluis.   

- Wachtwoorden/inloggegevens worden niet automatisch opgeslagen.   

- Wachtwoorden worden niet gedeeld. Ook niet met familie/collega’s.   

- Wachtwoorden worden jaarlijks veranderd.   

- Een sterk wachtwoord bestaat uit minimaal 8 tekens, waarvan, 1 hoofdletter, een kleine letter, een 

cijfer en een speciaal teken. (Stand 2017/2018)   

Beveiligingsmaatregelen 
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- Bij meer dan 3 inlogpogingen wordt de toegang – gedurende een periode – ontzegd.   

- Bij een foute inlogpoging wordt enkel vermeld dat er sprake is van een foutieve combinatie van 

inloggegevens. Er wordt niet vermeld of de gebruikersnaam actief is.   

- Inlogactiviteiten worden gelogd.   

- Wachtwoorden (in het bijzonder voor externe toegang tot het netwerk) worden gecodeerd 

verstuurd.   

Logging   

Er is een log per IT-platform van gebruikersactiviteiten.  

Opslag   

Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen zoals beschreven bij ‘Netwerkbeveiliging’. De afspraken 

met medewerkers en vrijwilligers over de manier van opslaan van persoonsgegevens zijn vastgesteld en 

worden gehanteerd als bij ‘VERWERKING GEGEVENS’. 

Verwijdering van persoonsgegevens   

Er zijn bewaartermijnen bepaald te lezen bij ‘Autoriteit Persoonsgegevens: Specifieke bewaartermijnen’. 

IT-hardware en USB-sticks worden op adequate wijze gewist of vernietigd, wanneer zij niet meer worden 

gebruikt. De papieren versies van (gevoelige of bijzondere) persoonsgegevens worden adequaat 

vernietigd.  

Dataverkeer   

Dataverkeer is beveilig zoals bij ‘Netwerkbeveiliging’. Bij VCV worden Lijsten met leden- of 

deelnemersgegevens beveiligd verstuurd (in Ms Excel en Ms Word wordt een bestand beveiligd met een 

wachtwoord.) Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden beveiligd verzonden. Bij gebruik van 

USB-sticks worden de persoonsgegevens versleuteld opgeslagen en de toegang is beveiligd met een sterk 

wachtwoord. (Alle onbeveiligde USB-sticks worden ingeleverd en vervangen). 

Bij het gebruik van Dropbox, WeTransfer, GoogleDocs, etc. worden alleen noodzakelijke en met een 

grondslag gerechtvaardigde reden persoonsgegevens verwerkt. 

Software   

De laatste versie van het besturingsprogramma is geïnstalleerd op apparaten van VCV en particuliere 

apparaten die gebruikt worden binnen VCV. Er kan geen software op verenigingscomputers worden 

opgeslagen zonder toestemming van de IT-beheerder. Op verenigingsmiddelen mag enkel de IT-beheerder 

software downloaden of installeren. Voor andere gebruikers is dit technisch onmogelijk.   

Malware/virussen   

Er is een up-to-date firewall en virusscanner op alle IT-middelen geïnstalleerd en dit wordt beveiligd, zie: 

‘Netwerkbeveiliging’. Er is een adequate firewall en virusbescherming op het verenigingsnetwerk 

geïnstalleerd.  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Beveiligingsmaatregelen  

Inkomende e-mails worden automatisch gecontroleerd op virussen, trojans en andere malware. 

Back-up   

Er is een regelmatige back-up van de gegevens (wekelijks). De back-up omvat alle persoonsgegevens. 

Niet alleen netwerkmappen op de server en e-mails, maar ook lokale mappen voor zover daar 

persoonsgegevens staan opgeslagen die niet ook op de server staan. De back-up wordt jaarlijks getest en is 

beveiligd.   

Webapplicaties   

Webapplicaties zijn beveiligd. Richtlijnen zijn onder meer de OWASP-top 10 en de uitgave beveiliging 

webapplicaties van het National Cyber Security Centrum.   

Beveiligingsmaatregelen  

- Doorgaans worden webapplicaties van derden gebruikt. Zorg dat bij verwerking door deze 

verwerkers ook adequate beveiligingsmaatregelen worden genomen door de verwerkers. (De 

afspraken hierover liggen vast in de verwerkersovereenkomst).  

Gebruik privéapparatuur  

Er zijn heldere afspraken over gebruik van privéapparatuur en hier wordt voor getekend. Het gebruikte 

apparaat wordt aangemeld. Bij gebruik van privéapparatuur is het besturingsprogramma, gebruikte 

software en antivirussoftware volledig geüpdatet. Er is een firewall geïnstalleerd Enkel de noodzakelijke 

persoonsgegevens worden opgeslagen. Persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk – duurzaam – 

verwijderd (prullenbak legen). Er worden geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens opgeslagen. 

Opslag geschiedt in een met een wachtwoord beveiligde map.   

Kennis en bewustwording   

Bij medewerkers en vrijwilligers is de nodige kennis aanwezig om adequaat met persoonsgegevens en IT- 

middelen om te gaan. Alle medewerkers en vrijwilligers tekenen een geheimhoudingsverklaring met 

daarin de risico’s en verplichtingen die samengaan met hun rol. 

 

Evaluatie en ontwikkeling  

VCV test en evalueert jaarlijks de effectiviteit van het beleid, de maatregelen en de beveiliging en zorgt er 

zo voor up-to-date te blijven metactuele (technische) beveiligingsmaatregelen. 
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Hoofdstuk 6 Geautoriseerde medewerkers 
Fysieke toegang  

Bij VCV is de toegang tot de bestuurskamer fysiek beperkt tot personen die daartoe bevoegd zijn, door 

middel van het beheer van een sleutel. Op papier gedrukte gevoelige of bijzondere persoonsgegevens 

staan in een afgesloten kast. Bij VCV geldt een clean desk en clear screen policy. Dit houdt in dat alle 

gegevens op papier en/of digitaal zorgvuldig afgesloten worden ter beveiliging van datalekken en 

misbruik. 

Toegangsrechten/autorisatie   

VCV verleent alleen toegang tot mappen op de harde schijf/server op een need to know basis → alleen het 

noodzakelijke wordt gedeeld. Ditzelfde geldt voor toegang tot IT-platformen, toegang tot 

personeelsgegevens en toegang tot bijzondere of gevoelige persoonsgegevens (medische gegevens). 

Toegangsrechten van gebruikers worden door VCV adequaat beheerd en geactualiseerd door het 

controleren door verwerkers en verantwoordelijken van VCV en NeVoBo. Toegangsrechten worden door 

verwerkers en verantwoordelijke aangepast, wanneer er een functie-/taakwissel plaatsvindt. 

Toegangsrechten worden op de dag dat de arbeidsovereenkomst c.q. de actieve arbeid van een 

medewerker of vrijwilliger eindigt ingetrokken.  

Gebruik privéapparatuur  

Er zijn heldere afspraken over gebruik van privéapparatuur en hier wordt voor getekend. Het gebruikte 

apparaat wordt aangemeld. Bij gebruik van privéapparatuur is het besturingsprogramma, gebruikte 

software en antivirussoftware volledig geüpdatet. Er is een firewall geïnstalleerd Enkel de noodzakelijke 

persoonsgegevens worden opgeslagen. Persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk – duurzaam – 

verwijderd (prullenbak legen). Er worden geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens opgeslagen. 

Opslag geschiedt in een met een wachtwoord beveiligde map.   

Kennis en bewustwording   

Bij medewerkers en vrijwilligers is de nodige kennis aanwezig om adequaat met persoonsgegevens en IT- 

middelen om te gaan. Alle medewerkers en vrijwilligers tekenen een geheimhoudingsverklaring met 

daarin de risico’s en verplichtingen die samengaan met hun rol. 
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Hoofdstuk 7 Persoonsgegevens verwijderen 

 

Autoriteit Persoonsgegevens: Sollicitaties  
Onderstaande informatie is afkomstig van de Autoriteit persoonsgegevens, van pagina: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-uitkering/sollicitaties  

Tijdens sollicitaties verzamelt VCV veel persoonsgegevens van de sollicitant. In de eerste plaats via 

sollicitatiebrieven en cv’s. Tijdens een sollicitatiegesprek kunnen aanwezige personen aantekeningen 

maken van de antwoorden die een sollicitant geeft, het verloop van het gesprek en de indruk die zij van 

diegene krijgen. Tot slot kunnen een screening of assessment (bijvoorbeeld een proeftraining) deel 

uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

Bewaartermijn sollicitatiegegevens  

Heeft een sollicitant de functie niet gekregen? Dan is het gebruikelijk dat VCV zijn gegevens uiterlijk 4 

weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert.  

Sollicitanten kunnen toestemming geven om hun gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op 

een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. Een termijn van maximaal één jaar na beëindiging 

van de sollicitatieprocedure is hiervoor redelijk.  

Aanvraag Burgerservicenummer   

VCV mag alleen om het Burgerservicenummer (BSN) vragen, wanneer er gecontroleerd moet worden 

onder welke doelgroep de sollicitant valt. Deze informatie kan opgevraagd worden bij het UWV.  

In dienst  

Treedt een sollicitant bij VCV in dienst? Dan mag VCV wel zijn BSN vragen. VCV heeft het BSN dan 

nodig om gegevens te kunnen uitwisselen met de Belastingdienst.  

Kopie identiteitsbewijs 

Een kopie van het identiteitsbewijs, zoals het paspoort of de identiteitskaart, bevat gegevens die niet 

noodzakelijk zijn voor VCV tijdens de sollicitatieprocedure en hier zal dus niet om gevraagd worden.  

VCV mag wel de identiteit controleren tijdens de sollicitatieprocedure. Dit doet zij door de sollicitant te 

vragen het originele identiteitsbewijs te laten zien.  

In dienst  

Treedt de sollicitant bij VCV in dienst? Dan mag zij wel vragen om een kopie van het identiteitsbewijs. 

VCV is dan wettelijk verplicht om een kopie van uw identiteitsbewijs te hebben.  

Informatie zoeken op internet 

Naar informatie over de sollicitant zoeken via internet is alleen toegestaan als VCV een grondslag heeft 

om de gegevens die over de sollicitant op internet staan te verwerken. Een geldige grondslag is 

bijvoorbeeld, dat de informatie van belang is voor de functie waarop er gesolliciteerd wordt. De sollicitant 

moet van tevoren op de hoogte gesteld worden door VCV en VCV moet de kans geven aan de sollicitant 

om gevonden informatie toe te lichten. 

Verklaring omtrent het gedrag  

Bij sommige functies moet VCV een zogeheten verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan de sollicitant, 

vrijwilliger of medewerker vragen. Een VOG is een bewijs dat de sollicitant, vrijwilliger of medewerker 

geen relevante strafbare feiten op naam heeft staan.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-uitkering/sollicitaties
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Autoriteit Persoonsgegevens: Specifieke bewaartermijnen  
Onderstaande informatie is afkomstig van de Autoriteit persoonsgegevens, van pagina: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens  

Bewaartermijn gegevens 

Voor sommige gegevens uit het personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de 

Belastingdienst VCV verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Voorbeelden hiervan 

zijn de loonbelastingverklaring en een kopie van het identiteitsbewijs. Deze moet VCV 5 jaar bewaren 

nadat de medewerker, uit dienst is.  

Voor andere gegevens uit het personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die 

gegevens hanteert VCV de richtlijn: een bewaartermijn van 2 jaar nadat de medewerker uit dienst is. Dit 

geldt niet voor gegevens waarvan de bewaartermijn wettelijk is vastgesteld, zoals ziekteverzuimgegevens 

of loonvorderingen. 

Bewaartermijn sollicitatiegegevens 

Het is gebruikelijk dat een organisatie de sollicitatiegegevens verwijdert uiterlijk 4 weken na het einde van 

de sollicitatieprocedure. Wel kan er toestemming gegeven worden om gegevens langer te bewaren. 

Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie naar voren komt. Een termijn 

van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure wordt over het algemeen door VCV 

gehanteerd.  

 

 

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens
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Bepaling bewaartermijnen 

VCV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.   

Wettelijke bewaartermijnen  

Fiscale bewaartermijnen/boekhouding 7 jaar (art. 52 lid 4 AWR) De basisgegevens van de fiscale 

administratie dienen 7 jaar bewaard te blijven. Dit zijn onder meer:  

- Het groot boek 

- De debiteuren- en crediteurenadministratie 

- De voorraadadministratie  

- De in- en verkoopadministratie   

- De loonadministratie   

- Subsidieadministratie: 7 jaar: rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en de ontvangsten 

die van belang zijn voor de vaststelling van de subsidie (art. 4:69 AWB).   
- Loonadministratie: 7 jaar: Basisgegevens van de loonadministratie zoals informatie over salaris, 

arbeidsvoorwaarden en andere fiscale gegevens:  

- Loonbelastingverklaring: 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is 

geëindigd. (Art. 12.1 lid 5 uitvoeringsregeling LB 2011)   
- Kopie identiteitsbewijs van werknemers: 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de 

dienstbetrekking is geëindigd. (Art. 7.5 lid 4 uitvoeringsregeling LB 2011)  
- Kopieën van beschikkingen of verklaringen die van de werknemer zijn ontvangen: 5 jaar na het 

einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd.       

 

Aansluiting bij het vrijstellingsbesluit Wbp  

Onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn er in het vrijstellingsbesluit Wbp 

bewaartermijnen opgenomen die niet mogen worden overschreden om binnen het vrijstellingsbesluit te 

vallen.  

- Sollicitatie: 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure of met toestemming van de 

sollicitant 

- Intern beheer, zoals planningen, interne telefoon en adressenlijsten: 6 maanden nadat de persoon 

uit dienst is/geen werkzaamheden meer verricht. 

- Personeelsadministratie: 2 jaar na einde dienstverband.  
- Loonadministratie: 2 jaar na einde dienstverband (tenzij en voor zover een wettelijke bewaarplicht 

geldt).  

- Andere personeelsgegevens: Voor andere gegevens uit het personeelsdossier is de richtlijn: 2 jaar 

nadat de werknemer uit dienst is.  

- Toegangscontrole: loggen van toegang. 6 maanden nadat het recht op toegang vervalt.  

- Klantcontactgegevens: In beginsel 1 jaar nadat de relatie tussen de betrokkene en de 

verantwoordelijke is verbroken. (Toevoeging Kompas Juristen: hier is doorgaans een 

gemotiveerde afwijking gewenst)  

- Gegevens van afnemers en leveranciers van goederen en diensten: 2 jaar na afname. 

- Communicatiebestanden/adressenlijsten/mailinglijsten: 1 jaar nadat de relatie tussen de 
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betrokkene en de verantwoordelijke is verbroken.  

- Klachten: 2 jaar na afhandeling van de klacht. Huur roerende en onroerende zaken : 2 jaar na het 

einde van de huur.  

- Leden: 2 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd. (Toevoeging Kompas Juristen: wel kunnen de 

daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens in het oud-ledenarchief worden opgenomen.)  
- Oud-ledengegevens: Er geldt geen termijn. Dit is een archief. De persoonsgegevens moeten 

worden verwijderd op verzoek van het oud-lid of bij diens overlijden.  

- Monitoring van gebruik van computersystemen en telefoons: 6 maanden nadat de gegevens zijn 

verkregen. (Dit ziet ook op de logs i.v.m. beveiliging en incidentopsporing, maar ook op Cookies)  

- Debiteuren en crediteuren: 2 jaar nadat de vordering is voldaan.  

- Bewakingscamerabeelden: 4 weken na de opname. Beelden van een incident mogen langer 

bewaard worden zolang dit noodzakelijk is voor een onderzoek, vervolging of civiele procedure. 

(Toevoegen Kompas Juristen: op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming om 

te weten  

Bepalen bewaartermijnen door VCV  

1. Wat is de noodzakelijke lengte van de bewaartermijn? Bepaal het aanvangsmoment van de termijn.  

2. Corrigeer de in stap 1 vastgestelde termijn indien punten a t/m e daartoe aanleiding geven:  

a) Bepaal de gevoeligheid van de gegevens.  

b) Overweeg of alle gegevens de in stap 1 genoemde termijn nodig zijn of slechts een gedeelte.  
c) Overweeg of de gegevens gepseudonimiseerd (naam gescheiden van de overige data) kunnen 

worden opgeslagen.  

d) Schat de kans op onrechtmatig gebruik en de gevolgen voor betrokkenen bij onrechtmatig 

gebruik in. (Als data gepseudonimiseerd wordt opgeslagen zal het risico een stuk lager liggen.)  

e) Maak een belangenafweging tussen de risico’s van het beoogd gebruik en de opslag in relatie 

tot de bewaartermijn (Dit is subjectief).   

3. a) Komt eruit op een termijn langer dan 2 jaar nadat de relatie met de betrokkene is verbroken? Zonder 

wettelijke plicht dien je goed te kunnen beargumenteren dat een periode langer dan 2 jaar 

noodzakelijk is.  
a) Komt er op een termijn langer dan de richtlijnen behorend bij van toepassing zijnde type 

gegevens uit het vrijstellingsbesluit Wbp uit? Zorg dat je kunt beargumenteren waarom de periode 

noodzakelijk is.   
b) Noteer de argumenten bij voorkeur in het verwerkingsregister en overleg het met de privacy 

verantwoordelijke van de vereniging.   

Incidentele afwijkingen van de bewaartermijn  

In individuele gevallen kan indien nodig worden afgeweken van de gestelde bewaartermijn. Denk hierbij 

aan:  

- Bij klachten: De bewaartermijn is dan 2 jaar na afhandeling van de klacht. 

- Bij Juridische procedures: De bewaartermijn is dan 2 jaar na afhandeling van de procedure.  
- Bij andere gerechtvaardigde belangen mits het doel verenigbaar is met het doel waarvoor de 

persoonsgegevens zijn verkregen én voor zover de belangen van de betrokkene niet prevaleren.  

 

Archief 
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VCV bewaart gegevens voor historische, statische of wetenschappelijke doeleinden.  

Bij het archiefdepot geldt dat de gegevens alleen voor de uitzonderingsdoeleinden mogen worden gebruikt 

(preambule 65 AVG en art 5 lid 1 sub e). VCV beveiligt deze gegevens op dezelfde manier als 

persoonsgegevens beveiligd zijn, zie kop beveiligen (toegangscontrole, zeer beperkt aantal personen 

toegang, encryptie, pseudonimisering).  

Verzoek om verlengde opslag 

Mocht VCV gegevens langer willen bewaren dan een bewaartermijn, dan wordt er aan de betrokkene om 

specifieke toestemming gevraagd.  

Praktijkvoorbeelden voor verenigingen  

- Ledengegevens: tot 2 jaar na einde lidmaatschap → daarna kunnen de daarvoor noodzakelijke 

persoonsgegevens in het oud-ledenarchief worden opgenomen. 

- Wedstrijduitslagen: onbeperkt (Bij topsport zijn deze uitslagen openbaar zijn. Bij amateurs en in het 

bijzonder bij kinderen is wel een toegangsbeveiliging (inlogcode NeVoBo). De uitslagen bevatten 

niet meer gegevens dan noodzakelijk. Naam, clubnaam en uitslag zal in de regel voldoende zijn.  

- Foto’s van leden/wedstrijden: De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking. Zorg in 

ieder geval dat de database met alle verenigingsfoto’s zeer goed beveiligd is, voor slechts enkele 

personen toegankelijk is en verwijder beeldmateriaal waarvan duidelijk is dat het geen historische 

functie zal dienen.   

- Aankoopgegevens van sportmateriaal: tot 2 jaar na de aankoop (handig i.v.m. garantie).   

- Dieetgegevens: verwijderen uiterlijk 1 week na het event.   

- Medische gegevens ten behoeve van de training/topsportbegeleiding: Zolang de begeleiding van de 

topsporter duurt (verwerking geschiedt altijd op basis van toestemming en is zeer goed beveiligd). 

Na het einde van de begeleiding kunnen de medische gegevens met toestemming 

gepseudonimiseerd worden opgeslagen (verander de naam in een nummer en noteer het nummer 

op een andere plaats) of de gegevens kunnen geanonimiseerd worden opgeslagen ten behoeve van 

onderzoek.   

- Beoordelingsverslagen van coaches, trainers, vrijwilligers: Zodra deze niet meer noodzakelijk zijn, 

maar uiterlijk 2 jaar na einde dienstverband of einde van de werkzaamheden.   

- Kwalificaties: Een sportbond mag de gegevens betreft de onder hun verantwoordelijkheid behaalde 

kwalificaties onbeperkt bewaren (nauwkeuriger is tot aan overlijden van de betrokkene). Het 

gerechtvaardigd belang van deze lange bewaartermijn is dat ook over vele jaren bekend moet zijn 

welke kwalificaties een bepaald persoon heeft behaald. De sportbond dient te weten wie op welk 

niveau bevoegd is uit oogpunt van de veiligheid van de sportbeoefenaars.  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Hoofdstuk 8 Organisatie: Toestemming voor direct marketing 
 

SPAM-verbod 

Mailings 

Geen toestemming nodig als het mailadres bijvoorbeeld van de ontvanger is ontvangen, doordat 

er eerder een product of dienst is verkocht. In dit geval is toestemming niet nodig voor het 

versturen van commerciële berichten. 

Gemengde nieuwsbrieven aan leden 

Informeren en opt-out 

Targeted advertising 

Externe partij als verwerker 

Recht van bezwaar 

Publicatie op internet 

Toestemming voor direct marketing 
 

Publiceren 

Publicatie van wedstrijdschema’s en notulen van een wedstrijd, waaronder wedstrijd overstijgende 

sancties 
 

Hieronder vallen: de wedstrijdschema's en notulen van een wedstrijd, waaronder individuele rode en gele 

kaarten (wedstrijd overstijgende sancties). 

De wedstrijdschema’s en/of wedstrijdnotulen bevatten persoonsgegevens. Hierdoor is er voor publicatie 

een rechtsgeldige grondslag nodig. Vaak is dat uitvoering van de sportovereenkomst met de betrokkene of 

een gerechtvaardigd belang. 

Uitvoering sportovereenkomst  

Voor zover de publicatie van wedstrijdschema’s en/of –notulen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 

de sportovereenkomst mogen deze gepubliceerd worden. Onbeperkte publicatie op een openbare website 

is vaak niet noodzakelijk. Meestal is het alleen nodig de informatie beschikbaar te stellen aan een beperkte 

groep. In dit geval zijn dit de aan de competitie deelnemende sporters en/of teams, arbiters, zaalwachten 

en ICT-beheerders. De informatie mag alleen beschikbaar gesteld worden aan deze doelgroep. De 

informatie kan bekeken worden via de NeVoBo-app, -website, het digitale wedstrijdformulier (DWF) en 

via de papieren versies, aanwezig in de wedstrijdmappen in de sporthal. 

Gerechtvaardigd belang  

Publicatie is alleen noodzakelijk voor de uitvoering van de sportovereenkomst. Publicatie moet dus een 

gerechtvaardigd belang als grondslag hebben. Dat kan ook de promotie van de sport of het evenement 

zijn. Dit zal bij een groot evenement (zoals het Nederlands Open Jeugd Kampioenschap (NOJK) of hoog 

sportniveau (Eredivisie, Topdivisie) natuurlijk eerder het geval zijn dan bij recreatiesport (recreanten). Bij 

publicaties met daarin persoonsgegevens wordt altijd een zorgvuldige belangenafweging gemaakt en 

vastgelegd. De belangen van minderjarigen worden zwaar gewogen.  

Noodzakelijke persoonsgegevens  

Bij een gerechtvaardigde grondslag zullen alleen de noodzakelijke persoonsgegevens worden 
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gepubliceerd. De noodzakelijke gegevens zijn die gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van 

het doel.  

Let op: wedstrijdschema’s en/of wedstrijdnotulen bevatten niet altijd persoonsgegevens.  

 

Hoofdstuk 9 Organisatie: Toestemming bij kinderen 
 

Voor toestemming bij minderjarigen, kinderen, zie Model Toestemmingsverklaring, ‘Bijlage 3.’ 

 

 

  



 Algemene verordening gegevensbescherming VCV 

 

 29 

Bijlagen 

Bijlage 1 Model Geheimhoudingsverklaring 

 

VCV gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen 

de vereniging. Daarom geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring. 

<NAAM> (verder: ook ondergetekende) is als 

WERKNEMER/VRIJWILLIGER/BESTUURSLID/COMMISSIELID/actief bij Volleybal Combinatie 

Veenendaal (VCV). 

  

Met het ondertekenen van deze verklaring verklaar ik, <NAAM>: 

1. dat ik geheimhouding in acht neemt over alle bijzonderheden die ik bij mijn inzet voor de vereniging 

over de vereniging, haar leden en andere relaties van de vereniging te weten ben gekomen. Het is mij 

verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of indirect te delen;  

2. dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan 

vermoeden. Dit geldt in elk geval, maar niet uitsluitend, voor (persoons)gegevens; 

 

3. dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor de vereniging; 

 

4. dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor de vereniging alle eigendommen, correspondentie, 

aantekeningen, tekeningen, (elektronische) informatiedragers en andere zaken die betrekking hebben 

op de activiteiten van de vereniging inlever bij het bestuur van de vereniging. Ook alle (digitale) 

gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging draag ik op dat moment over 

aan het bestuur van de vereniging. Na overdracht verwijder ik deze gegevens definitief en niet –

traceerbaar; 

 

5. dat bij overtreding van deze verklaring tijdens mijn inzet voor de vereniging de vereniging mijn inzet 

met onmiddellijke ingang mag beëindigen;  

 

6. dat als ik de verplichtingen uit deze verklaring niet volledig nakom, ik…  

OPTIES: 

- GESCHORST WORDT ALS LID VAN DE VERENIGING, 

- GEROYEERD WORDT ALS LID VAN DE VERENIGING,  

- DE VERENIGING DE WERKELIJKE SCHADE VERSCHULDIGD BEN, 

- DE VERENIGING EEN BOETE VERSCHULDIGD BEN VAN € 5.000,-/ ANDER BEDRAG 

NOTK. DEZE BOETE IS INEENS OPEISBAAR ZONDER DAT DAAR EEN SOMMATIE OF 

INGEBREKESTELLING AAN VOORAF HOEFT TE GAAN. ALS DE WERKELIJKE SCHADE 

HOGER IS DAN DE BOETE DAN BETAAL IK EEN AANVULLENDE VERGOEDING TOT 

AAN DE WERKELIJK GELEDEN SCHADE. 

Naam:  ….…………………………………………………………….  

Handtekening: ….…………………………………………… 

Datum: ….…………………………………………………………….     

   

LET OP: Als ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar moet deze verklaring ook 

door een ouder of voogd ondertekent te worden. 

Naam ouder/voogd 

 ….……………………………………………………………………………………………………

……… 

 

Handtekening ouder/voogd ….……………………… 
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Geheimhoudingsverklaring Vrijwilliger 
 

VCV gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen 

de vereniging. Daarom geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring. 

<NAAM> (verder: ook ondergetekende) is als 

WERKNEMER/VRIJWILLIGER/BESTUURSLID/COMMISSIELID/actief bij Volleybal Combinatie 

Veenendaal (VCV). 

 

Als vrijwilliger ben ik werkzaam bij Volleybal Combinatie Veenendaal (VCV) Ik verklaar hierbij dat ik 

geheimhouding in acht zal te nemen over alles wat ik over de organisatie en de 

cliënten/klanten/leveranciers/overige relaties* te weten ben gekomen waarvan ik als vrijwilliger het 

vertrouwelijke ken of kan vermoeden. 

Bij overtreding van deze geheimhoudingsverklaring is de organisatie gerechtigd mijn vrijwillige 

werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen. Daarnaast heeft de organisatie het recht om van 

mij volledige schadevergoeding te vorderen. 

 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

(plaats)…………. , ………………….. (datum) 

 

Naam vrijwilliger: 

  

Handtekening: 
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Bijlage 2 Model Privacyverklaring  
 

Dit is de privacyverklaring van Volleybal Combinatie Veenendaal (VCV) gevestigd te Veenendaal, ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40476395, hierna te noemen: `Volleybal 

Combinatie Veenendaal`.  

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan 

met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens 

omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan 

gerust per e-mail aan: voorzitter@vcv.nu. 

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u 

verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  

 
Doel  Welke 

persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 

 

     

Onderzoeken of u lid kan 

worden  

 

en  

 

het uitvoeren van de 

lidmaatschapsovereenko

mst. 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adres  

• Geboortedatum  

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Indien u lid wordt 

gedurende de looptijd 

van de overeenkomst. 

Indien u geen lid 

wordt worden uw 

gegevens zo snel als 

mogelijk verwijderd 

binnen 6 maanden  

NVT 

Administratie • Voornaam 

• Achternaam 

• Adres 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bankgegevens 

• Betaalgegevens 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de looptijd 

van de overeenkomst 

en tot 2 jaar daarna, 

daarna alleen in de 

financiële 

administratie voor 7 

jaar. 

• Penningmeester 

• Bestuur 

• Belastingdienst 

• Ledenadministratie 

• NeVoBo 

 

Het verrichten en 

versturen van aankopen 
• Voornaam 

• Achternaam 

• Adres  

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• (Kleding)maat  

• Clubkleding 

• Bankgegevens 

• Betaalgegevens 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de looptijd 

van de overeenkomst 

en daarna alleen in de 

financiële 

administratie voor 7 

jaar. 

• Ledenadministratie 

• Materiaalbeheer 

• Davelaar Sport 

• Hertog Trading  

• NeVoBo 
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Versturen digitale 

berichten, waaronder 

nieuwsbrief 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mailadres 

 

Uitvoering van de 

overeenkomst 

 

Zolang als men 

aangemeld is. 
• E-marketingtools 

Versturen berichten van 

derden, waaronder 

sponsoren. 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mailadres 

 

Toestemming  Zolang als men 

aangemeld is. 
• Sponsoren  

• Andere 

verenigingen 

Om onze digitale 

dienstverlening te 

verbeteren 

• Cookies (zie voor 

meer info het sub 

kopje Cookies) 

• IP-gegevens 

 

Toestemming Iedere keer dat onze 

website bezocht wordt. 

Deze gegevens worden 

zo snel als mogelijk 

geanonimiseerd.  

 

• Websitebeheerder 

• Analytics tools 

Ter benadering na 

beëindiging 

lidmaatschap. 

Bijvoorbeeld voor een 

reünie of bijzondere 

gebeurtenis.  

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adres  

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

 

Toestemming Zolang als de 

toestemming niet is 

ingetrokken. 

NVT 

 

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op 

uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij 

het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor 

dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden 

onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden 

bekeken. 

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden 

gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en 

analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet 

en de e-Privacy Verordening.  

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie 

omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.  

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor 

de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw 

persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een 

overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw 

gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. 

Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere 

organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde 

toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang 

hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen 

regelmatig gecontroleerd worden. 
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Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder, voogd of 

verzorger te overleggen. 

 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites 

van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor 

het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

 

Wijziging van het privacy beleid 

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds 

de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de 

Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-

mail en via de websites te informeren. 

 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, 

correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:  

E-mail: voorzitter@vcv.nu    

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op 

grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over 

onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 
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Bijlage 3  Model Toestemmingsverklaring 
 

Volleybal Combinatie Veenendaal (VCV) 

Toestemmingsverklaring  

 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 

sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms 

ook foto’s en filmpjes van u op onze website, internet, YouTube, Facebook e.d. plaatsen. Met dit 

formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  

 

Met dit formulier geef ik <NAAM> (verder: ondergetekende) VCV toestemming om gegevens over mij te 

verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 Het maken van foto’s, videobeelden en spraakopnamen, waarin ik kan voorkomen, toegestaan is 

gedurende evenementen.  

 Het opslaan van foto’s, videobeelden en spraakopnamen, waarin ik kan voorkomen, voor korte 

termijn op het apparaat dat gebruikt wordt om de foto’s, videobeelden en spraakopnamen te maken 

toegestaan is. 

 Het opslaan van foto’s en videobeelden, waarin ik kan voorkomen, voor langere termijn op de 

beveiligde servers (Cloud en Google Drive van VCV) toegestaan is. 

 Het verwerken van foto’s en videobeelden, waarin ik kan voorkomen, toegestaan is gedurende 

evenementen.  

 Het publiceren van foto’s en videobeelden, waarin ik kan voorkomen, toegestaan is gedurende 

evenementen. Voorbeelden hiervan zijn: Live video’s via Facebook, digitale fotoalbums na afloop 

van het kamp en berichtgevingen via de VCV-website en andere sociale media. 

 Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij mij 

kunnen benaderen voor aanbiedingen. 

 Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto: 

□ OP DE WEBSITE 

□ BIJ ACTIES VAN BIJVOORBEELD HOOGVLIET SPORTPLAATJES SPAREN 

□ BIJ EVENEMENTEN  

 Mijn naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere persoonsgegevens beschikbaar stellen ter 

verwerking bij ledenadministratie bij VCV en NeVoBo. 

 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een 

reünie of bijzondere gebeurtenis.  
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 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 

maatschappelijke dienstverleners.  

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 

organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

 

Naam 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Geboortedatum 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Datum 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Handtekening 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring 

eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 

 

Naam 

ouder/voogd….……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Handtekening ouder/voogd….……………………………………………………………………………… 
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Bijlage 4  Model Verwerkersovereenkomst 
 

Ondergetekenden: 

 

A. Volleybal Combinatie Veenendaal VCV 

Kantoorhoudende te: 

Veenslag 70 

3905 SL VEENENDAAL, 

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40476395 te 

dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

<NAAM ONDERGETEKENDE A>, 

Hierna te noemen: ‘VCV; 

 

en 

 

B. <BEDRIJFSNAAM> 

Kantoorhoudende te <ADRES>, 

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer <KVK-

NUMMER> te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

<NAAM ONDERGETEKENDE B>, 

Hierna te noemen: ‘Verwerker; 

  

Beiden hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘Partijen’ en afzonderlijk als ‘Partij’. 

 

In overweging nemende dat: 

  

I. De Vereniging en Verwerker zijn op <DATUM INGANG OVEREENKOMST> een 

overeenkomst aangegaan waarbij <CONCRETE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR 

VERWERKER IN OPDRACHT VAN DE VERENIGING TE LEVEREN 

PRODUCTEN/DIENSTEN), hierna te noemen: “de Overeenkomst”; 

II. Ten behoeve van de Overeenkomst, verwerkt Verwerker in opdracht van de Vereniging 

persoonsgegevens (hierna te noemen: “Persoonsgegevens”); 

III. Partijen hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop Verwerker dient om te gaan met de 

Persoonsgegevens, welke afspraken in deze overeenkomst zijn opgetekend, waarbij Partijen ten 

aanzien van de gebruikte begrippen hebben aangesloten bij de Algemene Wet 

Gegevensbescherming. 

 

Komen het navolgende overeen: 

 

Artikel 1 Onderwerp en opdracht 

1.1. Deze afspraken in deze Overeenkomst zijn van toepassing op de verwerking van 

Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst. Partijen komen overeen dat Verwerker 

geen vergoeding ontvangt voor de uitvoering van de verplichtingen die voorvloeien uit deze 

overeenkomst. 

1.2. De Vereniging geeft Verwerker opdracht en instructies om Persoonsgegevens te verwerken 

namens de Vereniging. De instructies van de Vereniging kunnen onder meer nader omschreven 

zijn in deze Verwerkersovereenkomst, Overeenkomst en schriftelijk (of per e-mail) aangevuld 

worden. 
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Artikel 2 Verwerking 

2.1. De Vereniging heeft en houdt zelfstandige zeggenschap over het doel en de middelen van de 

verwerking van de Persoonsgegevens. 

2.2. Verwerker garandeert dat zij de Vereniging voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst 

toereikend geïnformeerd heeft over de dienst(en) die de Verwerker verleent, en de uit te voeren 

Verwerkingen zoals omschreven in de Overeenkomst.  

2.3. De Vereniging en Verwerker verstrekken elkaar over en weer alle benodigde informatie om een 

goede naleving van de relevante privacywet- en regelgeving mogelijk te maken. Indien de 

Verwerker van mening is dat een verwerkingsinstructie van de Vereniging een inbreuk oplevert 

op de AVG, dan stelt zij de Vereniging hiervan onmiddellijk in kennis. 

2.4. De Verwerker houdt een administratie/register bij van alle categorieën van 

verwerkingsactiviteiten die Verwerker ten behoeve van de Vereniging verricht.  

 

Artikel 3 Subverwerkers 

3.1. Verwerker is niet bevoegd om de Persoonsgegevens op enige wijze door subverwerkers te laten 

verwerken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.2. De Vereniging geeft toestemming dat Verwerker de subverwerkers inschakelt van wie de 

identiteit en vestigingsgegevens zijn opgenomen in Bijlage 2.  

3.3. In het geval de Vereniging geen toestemming geeft voor de inschakeling van een subverwerker, 

dan is het de Verwerker toegestaan om binnen een redelijke termijn een alternatief te bieden om 

de relevante dienst voort te zetten. Indien dat alternatief redelijkerwijs niet acceptabel is voor de 

Vereniging, of indien de Verwerker geen alternatief biedt, dan is het haar toegestaan om die 

relevante dienst op te zeggen, die niet zonder het inschakelen of de vervanging van de beoogde 

andere subverwerker kan worden verleend. 

3.4. Verwerker is gehouden de verplichtingen die op haar rusten op grond van deze 

verwerkersovereenkomst op haar rusten, één-op-één door te leggen aan de subverwerker.  

3.5. Verwerker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde subverwerkers 

in de nakoming van diens verplichtingen ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens 

voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

Artikel 4 Gebruik Persoonsgegevens 

4.1. Verwerker verplicht zich om de van de Vereniging verkregen Persoonsgegevens niet voor 

andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan ter uitvoering van haar verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst.  

4.2. Een overzicht van de categorieën Persoonsgegevens en gebruik waarvoor de Persoonsgegevens 

mogen worden verwerkt door de Verwerker, is uiteengezet in Bijlage 2 bij deze 

verwerkersovereenkomst.  

4.3. Verwerker onthoudt zich van verstrekking van Persoonsgegevens aan een derden, niet zijnde een 

subverwerker, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in opdracht van de Vereniging of wanneer dit 

noodzakelijk is om te voldoen aan een op de Verwerker rustende wettelijke verplichting. In 

geval van een wettelijke verplichting, verifieert Verwerker voorafgaande de verstrekking de 

grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker. Daarnaast informeert Verwerker de 

Vereniging over deze vertrekking - indien wettelijk toegestaan - onmiddellijk, zo mogelijk 

voorafgaand aan de verstrekking. 
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Artikel 5 Geheimhouding 

5.1. Verwerker zorgt er voor dat een ieder, waaronder haar werknemers, vertegenwoordigers en/of 

subverwerkers, die betrokken zijn bij de Verwerking van de Persoonsgegevens deze gegevens 

als vertrouwelijk behandelt. Verwerker verklaart dat met een ieder die betrokken is bij de 

Verwerking van de Persoonsgegevens een geheimhoudingsovereenkomst of –beding is gesloten.  

5.2. De in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover de Vereniging 

uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een derde te verstrekken, 

indien het verstrekken van de Persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is ter uitvoering van 

de Overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de Persoonsgegevens aan 

een derde te verstrekken. 

 

Artikel 6 Technische en organisatorische maatregelen (beveiliging) 

6.1. Verwerker zal, voor eigen rekening en risico, net als de Vereniging, zorgdragen voor passende 

technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen 

vernietiging, verlies, wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang 

tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij 

onrechtmatig. Evenals voorkomen dat onjuiste gegevens worden opgeslagen en het 

minimaliseren van het risico op fouten evenals het voorkomen van discriminerende gevolgen 

(bijvoorbeeld bij profilering). 

6.2. De in dit artikel bedoelde maatregelen omvatten in ieder geval maar niet uitsluitend: 

a maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de 

Persoonsgegevens die in het kader van de verwerkersovereenkomst worden verwerkt, zoals 

bijvoorbeeld middels het instellen en regelmatig wijzigen van wachtwoorden; 

b maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen met name onopzettelijke of 

onrechtmatige vernietiging, verlies, onopzettelijke wijziging, onbevoegde of onrechtmatige 

opslag, toegang of openbaarmaking, zoals bijvoorbeeld door het regelmatig maken van back-

ups, het versleutelen van bestanden, het gebruik van virussoftware en zorgvuldige omgang 

met datadragers; 

c maatregelen om actief zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de Verwerking van 

Persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van diensten aan de 

Vereniging; 

d een passend informatiebeveiligingsbeleid en incidentenprotocol voor de Verwerking van de 

Persoonsgegevens; 

e het zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk pseudonimiseren van de Persoonsgegevens. 

6.3. Verwerker zal de door haar getroffen informatiebeveiligingsmaatregelen evalueren en 

verscherpen, aanvullen of verbeteren voor zover de eisen of (technologische) ontwikkelingen 

daartoe aanleiding geven. 

6.4. De Verwerker stelt de Vereniging in staat om te kunnen voldoen aan zijn wettelijke verplichting 

om toezicht te houden op de naleving door de Verwerker van de technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen alsmede op de naleving van de in artikel 7 genoemde verplichtingen ten 

aanzien van datalekken. Naast rapportages door de Verwerker kan dat aan de hand van 

bijvoorbeeld een geldige certificering of een gelijkwaardig controle- of bewijsmiddel. 

6.5. In aanvulling op artikel 6 lid 4 heeft de Vereniging te allen tijde het recht om, in overleg met de 

Verwerker en met inachtneming van een redelijke termijn, op eigen kosten, de door Verwerker 

genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te laten toetsen door een 

onafhankelijke auditor. De Vereniging wordt schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten van 

de audit. 
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Artikel 7 Datalekken 

7.1. Verwerker heeft een passend beleid voor de adequate omgang met datalekken, welk beleid 

bekend is gemaakt bij een ieder die betrokken is bij de Verwerking van de Persoonsgegevens bij 

Verwerker.  

7.2. Indien Verwerker of de door haar ingeschakelde subverwerkers een datalek vaststelt, dan zal 

deze de andere Partij onverwijld, en in ieder geval binnen 36 uur, (zowel telefonisch als per 

email) informeren.  

7.3. Verwerker zal voorts, op het eerste verzoek van de Vereniging, alle inlichtingen verschaffen die 

de Vereniging noodzakelijk acht om het incident te kunnen beoordelen. Daarbij verschaft 

Verwerker in ieder geval de informatie aan de Vereniging zoals omschreven in Bijlage 3. 

7.4. Aanvullend informeren Partijen elkaar onverwijld indien blijkt dat de inbreuk op de beveiliging 

waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van 

betrokkenen zoals bedoeld in artikel 34 lid 1 AVG. 

7.5. Verwerker stelt bij een datalek de Vereniging in staat om passende vervolgstappen te (laten) 

nemen ten aanzien van het datalek. Partijen nemen zo spoedig mogelijk alle redelijkerwijs 

benodigde maatregelen om (verdere) schending of inbreuken betreffende de Verwerking de 

Persoonsgegevens, en meer in het bijzonder (verdere) schending van de AVG of andere 

regelgeving betreffende de Verwerking van de Persoonsgegevens, te voorkomen of te beperken. 

7.6. Over incidenten met betrekking tot de beveiliging, anders dan een datalek, die vallen buiten het 

bereik van artikel 1 sub d, informeert de Verwerker de Vereniging conform de afspraken zoals 

neergelegd in Bijlage 3. 

 

Artikel 8 Procedure rechten betrokkenen 

8.1. Een klacht of verzoek van een betrokkenen met betrekking tot de verwerking van de 

Persoonsgegevens wordt door de Verwerker onverwijld (binnen 24 uur) doorgestuurd naar de 

Vereniging, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek. 

8.2. Verwerker verleent de Vereniging volledige medewerking om binnen de wettelijke termijnen te 

voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG die zien op de rechten van betrokkenen 

zoals een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van 

Persoonsgegevens.  

8.3. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage richt aan de Vereniging zal Verwerker, 

indien de Vereniging dit verlangt, binnen 14 dagen medewerking verlenen voor zover mogelijk 

en voor zover dit redelijk is. 

 

Artikel 9 Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte 

9.1. Verwerker verklaart en garandeert dat alle Persoonsgegevens, door haar en door haar 

subverwerkers, binnen de Europese Economische Ruimte (verder: EER) worden verwerkt. 

9.2. Indien gegevens buiten de EER worden verwerkt wordt dit in Bijlage 1 aangegeven, inclusief 

een opgave van de landen waar de gegevens worden verwerkt. 

 

Artikel 10 Bewaartermijnen en vernietiging Persoonsgegevens 

10.1. Verwerker is op grond van artikel 28 lid 3 sub g AVG verplicht om bij de beëindiging van de 

verwerkersovereenkomst de in opdracht van de Vereniging verwerkte Persoonsgegevens te 

vernietigen of deze aan de Vereniging terug te bezorgen, en bestaande kopieën te verwijderen, 

tenzij opslag van de Persoonsgegevens in het kader van (wettelijke) verplichten bewaard moeten 

worden. de Vereniging kan op eigen kosten een controle laten uitvoeren of vernietiging heeft 

plaatsgevonden. 

10.2. Verwerker zal de Vereniging schriftelijk bevestigen dat vernietiging van de Verwerkte 

Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.  
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10.3. Verwerker zal alle subverwerkers die betrokken zijn bij de Verwerking van de 

Persoonsgegevens op de hoogte stellen van een beëindiging van de verwerkersovereenkomst en 

zal waarborgen dat alle subverwerkers de Persoonsgegevens (laten) vernietigen. 

10.4. Bij beëindiging van de verwerkersovereenkomst blijven de verplichtingen voor de Verwerker 

die voortvloeien uit deze verwerkersovereenkomst onverminderd van kracht zo lang de 

Verwerker Persoonsgegevens tot zijn beschikking heeft.  

 

Artikel 11 Kennisgevingen 

11.1. Alle kennisgevingen of andere mededelingen die door Verwerker worden gedaan ter uitvoering 

van de verwerkersovereenkomst, geschieden schriftelijk en kunnen worden verzonden, naar de 

navolgende adressen of op die adressen zoals de aangewezen partij de andere partijen heeft 

aangegeven. 

 

Aan:   Aan de Vereniging: 

   Volleybal Combinatie Veenendaal (VCV) 

     Veenslag 70 

    3905 SL VEENENDAAL 

    voorzitter@vcv.nu 

 

    Met een kopie aan: 

    (e-mailadres) 

 

 

Artikel 12 Tegenstrijdigheid en wijziging Verwerkersovereenkomst 

12.1. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit deze verwerkersovereenkomst en de 

bepalingen van de Overeenkomst, dan zullen de bepalingen van deze verwerkersovereenkomst 

leidend zijn, tenzij anders overeengekomen.  

12.2. Bij wijzigingen in het product en/of de (aanvullende) diensten die de Verwerker aan de 

Vereniging verleent die van significante invloed zijn op de verwerking van de Persoonsgegevens 

wordt, alvorens de Vereniging de keuze hiertoe aanvaardt, de Vereniging in begrijpelijke taal 

geïnformeerd over de consequenties van deze wijzigingen op de Verwerking van 

Persoonsgegevens door de Verwerker. Onder “significante invloed” wordt in ieder geval 

verstaan: de toevoeging of wijziging van een functionaliteit die leidt tot een uitbreiding ten 

aanzien van de te verwerken Persoonsgegevens, de doeleinden waaronder de Persoonsgegevens 

worden Verwerkt en het inschakelen van een (andere) subverwerker.  

12.3. Wijzigingen in de artikelen en bijlagen van de verwerkersovereenkomst zijn slechts bindend en 

kunnen uitsluitend tussen Partijen worden overeengekomen middels een door beide Partijen 

getekend addendum bij deze verwerkersovereenkomst.  

12.4. In het geval enige bepaling van deze verwerkersovereenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins 

niet afdwingbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze verwerkersovereenkomst 

volledig van kracht. Partijen zullen in dat geval met elkaar in overleg treden om de nietige, 

vernietigbare of anderszins niet afdwingbare bepaling te vervangen door een uitvoerbare 

alternatieve bepaling. Daarbij zullen Partijen zoveel mogelijk rekening houden met het doel en 

de strekking van de nietige, vernietigde of anderszins niet afdwingbare bepaling evenals met de 

geest van deze Verwerkersovereenkomst. 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@vcv.nu
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Artikel 13 Aansprakelijkheid 

13.1. Verwerker is aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade die de Vereniging lijdt door 

het niet nakomen van de wet en de bepalingen uit deze verwerkersovereenkomst, voor zover dit 

is ontstaan door enig handelen of nalaten van Verwerker. 

13.2. Indien Verwerker de verplichtingen in deze verwerkersovereenkomst niet nakomt, is Verwerker 

aan de Vereniging, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, een direct 

opeisbare boete verschuldigd van [BEDRAG vb € 10.000,-] voor iedere overtreding en 

[BEDRAG vb € 1.000,-] voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt de 

Vereniging het recht om schadevergoeding te vorderen (optioneel). 

13.3. Verwerker vrijwaart de Vereniging, haar bestuurders en werknemers, tegen alle aanspraken van 

derden, waaronder, maar niet beperkt tot, bevoegde autoriteiten en betrokkenen in de zin van de 

AVG, die voortvloeien uit of verband houden met een schending of niet-nakoming door de 

Verwerker van zijn verplichtingen voorvloeiend uit deze verwerkersovereenkomst en/of 

wettelijke bepalingen inzake beheer, bevraging, verzameling, gebruik en bescherming van 

Persoonsgegevens.  

13.4. Verwerker is verplicht een deugdelijke (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering en cybercrime 

verzekering afsluiten. Op verzoek van de Vereniging zal Verwerker een actueel certificaat van 

de verzekering doen toekomen. 

13.5. De schade en/of boete die uit deze bepaling voortvloeit, maakt geen onderdeel uit van een 

eventueel in de Overeenkomst afgesproken beperking van de aansprakelijkheid en 

maximalisering van de schadevergoeding. 

Artikel 14 Duur en beëindiging 

14.1. De looptijd van deze Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de Overeenkomst.  

14.2. Deze verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij de beëindiging van de Overeenkomst.  

14.3. Deze verwerkersovereenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd. 

14.4. De beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst zal Partijen niet ontslaan van hun 

verplichtingen die voortvloeien uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard worden 

geacht ook na beëindiging voort te duren. 

 

Artikel 15 Toepasselijk recht 

15.1. Op deze Verwerkersovereenkomst en op alle geschillen die daaruit mogen voortvloeien of 

daarmee mogen samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. 

15.2. In geval van een geschil tussen de Partijen betreffende de uitlegging of de toepassing van deze 

Verwerkersovereenkomst zoeken Partijen naar een oplossing door middel van 

onderhandelingen. 

15.3. Geschillen over of in verband met deze Verwerkersovereenkomst zullen uitsluitend worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Vereniging gevestigd is, 

tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen. De procedure vindt plaats in de 

Nederlandse taal.  

 

  



 Algemene verordening gegevensbescherming VCV 

 

 42 

Aldus overeengekomen, opgemaakt en in tweevoud ondertekend en op iedere pagina geparafeerd, 

 

De Vereniging    <BEDRIJFSNAAM> 

 

in  ...............................................   in ............................................... 

 

op  ...............................................  op  ............................................... 

 

Handtekening vertegenwoordiger de Vereniging Handtekening vertegenwoordiger 

<BEDRIJFSNAAM> 

 

 

 

..............................................................  .............................................................. 
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Bijlage 1 Overeenkomst  

 

[Overeenkomst AANHECHTEN] 

 

Bijlage 2 Overzicht 

 

<Het onderstaande schema zal ingevuld moeten worden elke keer dat er een Verwerkersovereenkomst 

wordt gesloten. Het geeft een volledig overzicht van de Persoonsgegevens die verwerkt zullen worden. Dit 

maakt het makkelijker om aan te kunnen tonen waar, door wie en voor welk doel de Persoonsgegevens 

worden verwerkt.> 

 

Beschrijving diensten/verwerkingsactiviteiten door 

Verwerker 

 

 

 

 

Categorieën van persoonsgegevens (algemene omschrijving 

van de categorieën personen en persoonsgegevens waar de 

gegevens die verwerkt worden betrekking op hebben. 

 

 

 

 

Aard en doel(en) van de verwerking  

 

 

 

Verantwoordelijke  

 

 

 

Verwerker  

 

 

 

Subverwerkers  

 

 

 

Verwerkte Persoonsgegevens  

 

 

 

Locatie verwerkingen (incl. binnen/buiten EER)  

 

 

 

Bewaartermijn  

 

 

 

 

INLICHTINGEN OM INCIDENTEN TE BEOORDELEN TER UITWERKING VAN ARTIKEL 7 LID 

3 VAN DEZE OVEREENKOMST. 
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1. De Verwerker zal alle inlichtingen verschaffen die de Vereniging noodzakelijk acht om het 

incident te kunnen beoordelen. Daarbij verschaft Verwerker in ieder geval de volgende informatie 

aan de Vereniging: 

 

a. wat de (vermeende) oorzaak is van de inbreuk; 

b. wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is; 

c. wat de (voorgestelde) oplossing is; 

d. contactgegevens voor de opvolging van de melding; 

e. aantal personen waarvan gegevens betrokken zijn bij de inbreuk (indien geen exact aantal 

bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens betrokken zijn 

bij de inbreuk);  

f. een omschrijving van de groep personen van wie gegevens betrokken zijn bij de inbreuk; 

g. het soort of de soorten persoonsgegevens die betrokken zijn bij de inbreuk; 

h. de datum waarop de inbreuk heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: 

de periode waarbinnen de inbreuk heeft plaatsgevonden); 

i. de datum en het tijdstip waarop de inbreuk bekend is geworden bij Verwerker of bij een 

door hem ingeschakelde derde; 

j. of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of 

ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden; 

k. wat de reeds ondernomen maatregelen zijn om de inbreuk te beëindigen en om de 

gevolgen van de inbreuk te beperken. 
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Bijlage 5  Voorbeeld Projectplanning AVG 
 

    Volgorde 

Actie 

houder w
k

5
 

w
k

6
 

w
k

7
 

w
k

8
 

w
k

9
 

w
k

1
0
 

w
k

1
1
 

w
k

1
2
 

w
k

1
3
 

w
k

1
4
 

w
k

1
5
 

w
k

1
6
 

w
k

1
7
 

w
k

1
8
 

Inventarisatie / 

Doelbinding 
  

                                

  Persoonsgegevens 1                               

  Overeenkomsten 1                               

  Verwerkingen 1                               

  …                                 

Juridisch                                   

  Privacy policy 2                               

  Verwerkersovereenkomsten 3                               

  …                                 

ICT                                   

  Software up-to-date 4                               

  Nooit buiten de EU 4                               

  Data back-ups 4                               

  Toegangsbeveiliging 4                               

  Systeembeveiliging 4                               

  …                                 

Organisatie                                   

  

Geautoriseerde 

medewerkers 5                               

  Bewaren en vernietigen 5                               

  Minderjarige 5                               

  Autorisatie matrix 5                               

  

Procedure functiemutatie 

medewerker 5                               

  Sleutelbeleid 5                               

  …                                 

Medewerkers                                   

  Do's en don'ts 5                               

  Uitleg video 5                               

  Geheimhouding 5                               
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Bijlage 6  Model Privacy Policy 

 
Volleybal Combinatie Veenendaal (VCV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens. 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. VCV 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 VCV 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. 
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Verwerking van persoonsgegevens van leden 

Persoonsgegevens van leden worden door VCV en de NeVoBo verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinde; 

- Controlerende doeleinde; 

- Onderhouden Ledenadministratie 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Lidmaatschap 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Geslacht; 

- Bijzondere gegevens (medisch); 

Uw persoonsgegevens worden door VCV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) 

voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 

maximaal 7 jaar. 
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Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees 

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door VCV verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en): 

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VCV de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door VCV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) 

voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men aangemeld is. 
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Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door VCV 

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Facebook, vcv.nu; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VCV de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door VCV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) 

voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of 

geïnteresseerde. 
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Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers en Vrijwilligers 

Persoonsgegevens van Medewerkers en Vrijwilligers worden door VCV verwerkt ten behoeve van de 

volgende doelstelling(en): 

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De arbeidsovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VCV de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Geboortedatum; 

- Salarisgegevens; 

- Kopie ID; 

- BSN-nummer; 

- Bankgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door VCV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) 

voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie 

voor maximaal 7 jaar. 
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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: 

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; 

- Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

- Het verzorgen van nieuwsbrieven 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. 

 

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 

VCV 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 VCV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding daarvan. 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

- 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 medewerkers 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 
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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. 

 

Vragen 

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

ons op! 

 

Contactgegevens 

Volleybal Combinatie Veenendaal (VCV)  

Veenslag 70 

3905 SL 

VEENENDAAL 

voorzitter@vcv.nu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@vcv.nu
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Bijlage 7  Model Sleutelregistratie 
 

         

Sleutel Uitgifte Inname  

Sleutel nummer 

Kast of 

ruimte 

Datum Tijd Naam  Handtekening   Datum  Tijd Naam Handtekening  

    

        

    

        

    

        

    

        


