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Privacy Statement 
 
Algemeen 

Sport Vereniging Abbenes (SVA) biedt sport en bijbehorende diensten aan leden en/of 

bezoekers aan, hiervoor is het noodzakelijk dat SVA (‘wij’) in een aantal gevallen uw 

persoonsgegevens verwerkt. SVA respecteert de privacy van haar leden en/of bezoekers en 

zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement 

wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan 

en welke rechten u heeft. 

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement 

staan. 

• Welke gegevens worden door SVA verwerkt? 

• Doel van de verwerking 

• Verstrekking aan derden 

• Bewaartermijn 

• Beveiliging 

• Uw rechten 

• Contactgegevens SVA 

• Wijzigingen in dit privacy statement 

Welke gegevens worden door SVA verwerkt?  

Wij verwerken gegevens indien u: 

• lid wordt bij SVA. Het gaat dan om de volgende gegevens:  

Soort gegevens Dart  Tennis *) Voetbal *) 

naam (voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam) x x x 

adres (straat, huisnummer, evt. toevoeging, postcode, plaats en land) x x x 

telefoonnummers (vast en/of mobiel) x x x 

e-mailadres x x x 

geslacht x x x 

geboortedatum  x x 

pasfoto  x  

bondsnummer  x x 

*) gegevens worden doorgeven voor lidmaatschapsregistratie bij de betreffende bond  

SVA kent aan u een verenigingsnummer toe. 
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• binnen SVA als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan om 

de volgende gegevens: 

Soort gegevens 

naam (voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam) 

adres (straat, huisnummer, evt. toevoeging, postcode, plaats en land) 

telefoonnummers (vast en/of mobiel) 

e-mailadres 

geslacht 

functie (met periode waarin de functie is uitgevoerd) 

 

• op een andere manier SVA ondersteund. Het gaat dan om de volgende gegevens:  

Soort gegevens Donateur Sponsor 

naam (voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam) x x 

adres (straat, huisnummer, evt. toevoeging, postcode, plaats en land) x x 

telefoonnummers (vast en/of mobiel) x x 

e-mailadres x x 

geslacht x x 

• Zich inschrijft voor competitie(s) en/of toernooi(en). Het gaat dan om de volgende 

gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met de vereniging/teamnummer, 

speelsterkte en ranking en uitslagen en voor captains/leiders e-mailadres en/of 

telefoonnummers.  

Let op: persoonsgegevens die door leden onderling worden uitgewisseld (bijv. t.b.v. 

vrij spelen, onderlinge competities) op welke wijze dan ook, vallen niet onder de 

verantwoordelijkheid van de vereniging; 

Let op: SVA maakt voor het Open Toernooi (tennis) gebruik van Toernooi.nl. Hiervoor is 

eerst persoonlijke registratie nodig. Dit gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. 

• Onze websites bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet 

zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres;  

• Contact met ons opneemt (via het contactformulier of e-mail). Het gaat dan om de 

gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor 

het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in 

combinatie met uw voor- en achternaam. 

• PIN transactie verricht via ons kassasysteem (bankrekeningnummer). 
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Doel van de verwerking 

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor: 

o Het optimaal bieden van mogelijkheid tot sport en alles wat daarbij hoort (incl. het 

verbeteren hiervan) – denk hierbij aan:  

▪ versturen contributiefacturen; 

▪ ledenlijst voor bevorderen voor onderlinge contacten (vrijspelen; invallen in 

competitie); 

▪ kantinedienstschema; 

o Het mogelijk maken om mee te doen aan/organiseren van competities en 

toernooien; 

o Het versturen van informatie betreffende de vereniging, de sporten en andere 

activiteiten om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken; 

o Het verstrekken van door u gevraagde informatie; 

o Archief doeleinden;  

o Analytische en onderzoeksdoeleinden; 

o Het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf 

vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen 

afmelden zal SVA die eisen uiteraard volgen. 

Verstrekking aan derden 

Sommige van door ons verzamelde gegevens worden verstrekt aan derden (zijnde de 

bonden). Bij het aangaan van bepaalde lidmaatschappen volgt automatisch een 

lidmaatschap bij de betreffende bond. Aangezien ons lid ook lid is van deze bond, is de 

bond zelf verantwoordelijk voor het naleven van geldende wet- en regelgeving. Zie boven 

voor meer info over de betreffende gegevens.  

Bewaartermijn 

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. SVA 

bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de 

hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening 

aan een wettelijke plicht. 

Via het inschrijfformulier wordt toestemming gevraagd voor het bewaren van 

persoonsgegevens in het archief (denk aan foto’s, verslagen, nieuwsbrieven), gebruik op de 

website/facebook pagina en voor benaderen van oud-leden in het kader van bijv. een 

reünie.  

Beveiliging  

Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. We nemen passende 

maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de 

wijziging ervan.  
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Uw rechten  

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw 

persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan 

info@svabbenes.nl. 

Informatie over het privacy statement  

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy statement van SVA, kunt u 

contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@svabbenes.nl. 

Wijzigingen in dit privacy statement  

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd indien daar 

noodzaak toe is. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te 

raadplegen. 

 

Bezoek website 

Algemeen 

Om de SVA website en de daarmee verbonden diensten beschikbaar te kunnen stellen, is 

het noodzakelijk dat SVA in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. SVA 

respecteert de privacy van haar gebruikers en zorgt dat uw persoonsgegevens 

vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke 

gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u 

heeft. 

Welke gegevens worden door SVA verwerkt?  

De gegevens die door SVA worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit 

gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw 

identiteit als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag. Anderzijds 

zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-

adres van uw computer worden geregistreerd. Tevens wordt sporadisch gebruik gemaakt 

van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te 

vragen naar dezelfde informatie.  

 

Wat doet SVA met uw gegevens? 

Het doel van het verwerken van de gegevens is:  

- Het verwerken van uw vraag.  

- Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen.  

- Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.  

- Het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.  

 

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. SVA bewaart uw 

persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven 

omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een 

wettelijke plicht.  

 

Beveiliging 
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SVA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 

verwerking.  

 

Uw rechten  

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw 

persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan 

info@svabbenes.nl.  

 

Informatie over het privacy beleid van SVA  

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy beleid van SVA, kunt u 

contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@svabbenes.nl. 
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