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Privacyverklaring SV Delden 
Jouw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke 

gegevens wij van je verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken. SV Delden houdt zich in alle 

gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming.  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken  

We verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze 

zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voorletters, roepnaam en achternaam 

– Geslacht 

– Geboortedatum  

– Adresgegevens 

– Telefoonnummers (vast en/of mobiel), 

– E-mailadres(sen) 

– Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas)  

– Legitimatienummer.  

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Op de website en social media kanalen van SV Delden wordt beeldmateriaal gepubliceerd, zoals 

teamfoto’s, wedstrijdreportages en activiteitenreportages. Indien er van jou of je kind geen 

beeldmateriaal gebruikt mag voor publicatie op de website, social media of andere kanalen dan kun je 

dat kenbaar middels een e-mail aan pr@svdelden.nl. 

Mocht je bezwaar hebben tegen beeldmateriaal van jou of je kind dat is gepubliceerd op onze website 

of social media kanalen dan kun je een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar 

maken van het gezicht) of complete verwijdering van het betreffende beeldmateriaal sturen naar 

pr@svdelden.nl. 

 

In specifieke gevallen kunnen er dieet- of medische gegevens gevraagd worden voor het uitoefenen 

van de sport of deelname aan een activiteit. Deze gegevens zullen niet worden bewaard.  

 

Waarom wij gegevens nodig hebben  

SV Delden verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

– Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)  

– Afhandelen van je contributie en andere betalingen, 

– Informeren over (sport-)activiteiten 

– Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering  

– Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere 

gebeurtenis. 

 

Hoe lang wij gegevens bewaren 

SV Delden zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de 

financiële administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving). 

Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, 

zullen tot maximaal drie maanden na dato bewaard worden.  

Persoonsgegevens ter benadering na beëindiging lidmaatschap worden bewaard zolang als de 

toestemming niet is ingetrokken.  
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Delen met anderen  

SV Delden deelt je persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers, indien 

nodig voor de uitoefening van hun taken. Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt 

plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 

wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen nooit zonder jouw toestemming je persoonsgegevens 

met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van je 

gegevens kan alleen als je geen lid (meer) bent van SV Delden. Je kunt een verzoek tot inzage, 

correctie of verwijdering sturen naar secretaris@svdelden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek 

tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te 

sturen. Hierbij vragen wij je om in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer 

(BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken, ter bescherming van je 

privacy. De kopie van je identiteitsbewijs wordt niet bewaard.  

 

Links naar andere websites 

De website van SV Delden kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen 

van toepassing op de website van SV Delden. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid 

hanteren. SV Delden raadt aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 

privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

 

Beveiliging  

SV Delden neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

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

tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@svdelden.nl.  

 

Wijziging van het privacy beleid 

SV Delden past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website 

zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. SV Delden raadt dan 

ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.  

 

Vragen of klachten 

Met vragen of klachten m.b.t. privacy kun je terecht bij secretaris@svdelden.nl. 
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