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Privacybeleid S.V. Lopik 

 

Bescherming 

SV Lopik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Dit document geeft 

aan hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. S.V. Lopik doet er alles aan om je privacy te 

waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  

 

S.V. Lopik 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: 

 

• Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 

namelijk je inschrijving bij onze vereniging en aanmelding bij de KNVB. 

• De verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

• Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, deze geef je 

bij inschrijving. 

• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de 

beveiliging van jouw persoonsgegevens. 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

 

Verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

• Inschrijven in onze ledenadministratie en de daaruit volgende communicatie, zoals bijvoorbeeld 

nieuwsbrieven van de vereniging, het innen van contributie en de communicatie met leiders en 

trainers. 

• Aanmelden bij de KNVB. 

 

Het betreft de volgende gegevens: 

• Naam,  

• Adres, postcode en woonplaats,  

• (mobiel) Telefoonnummer,  

• E-mailadres,  

• IBAN 

• Leeftijd, geslacht en geboortedatum. 

 

Verstrekking aan derden 

Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor 

uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een (online) 

programma voor het voeren van de ledenadministratie en worden je gegevens doorgegeven aan de 

KNVB. S.V. Lopik verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen 

verwerkersovereenkomst is afgesloten of die een privacy beleid hebben dat niet overeenkomt met 

de eisen die we aan de verwerker stellen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke 
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gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Bewaartermijn 

S.V. Lopik bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt. Na uitschrijving als lid, worden je gegevens verwijderd. 

 

Rechten van betrokkene  

Je hebt recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegeven. Tevens kan  

bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons 

of door een van onze verwerkers. Bedenk wel dat dit kan betekenen, dat je geen lid kunt worden van 

onze vereniging. 

 

Informatie 

Vragen of klachten over ons privacy beleid, worden gericht aan het bestuur van S.V. Lopik. De 

contactgegevens staan vermeld op de website van S.V. Lopik. 

 

 


