
Privacy beleid VOP 
VOP heeft door middel van jouw inschrijving als lid de beschikking over een aantal privacy gevoelige 

gegevens van leden. In dit document beschrijven wij, zodat wij voldoen aan de privacy wetgeving en 

zodat wij jou duidelijkheid geven, wat wij wel en niet met jouw gegevens doen. We hebben gekozen 

om een kort en duidelijk beleid op te stellen, waarbij we willen waarborgen dat we correct en 

zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. 

Over welke gegevens beschikt VOP? 
Door in te schrijven bij VOP beschikken wij over jouw: 

 Naam 

 Adres, Postcode en Woonplaats 

 Geboortedatum 

 Geboorteplaats 

 E-mail adres 

 Telefoonnummer(s) 

 Bankrekening nummer 

 Legitimatienummer (16 jaar en ouder) 

 VOG (bij leiders, trainers) 

Waarom heeft VOP deze gegevens? 
Deze gegevens zijn benodigd voor het lidmaatschap. Het inschrijfformulier is de grondslag voor deze 

gegevens. 

Waar gebruikt VOP deze gegevens voor? 
VOP gebruikt jouw gegevens alleen voor voetbal c.q. vereniging gerelateerde zaken. Dit zijn 

bijvoorbeeld: 

 Communicatie over activiteiten per e-mail 

 Administratie zoals contributie inning  

 Publicatie van indelingen op de website 

 Benoeming in wedstrijdverslagen 

 Actie/ teamfoto's 

 Communicatie met leiders/ trainers en team 

Aan wie verstrekt VOP-gegevens buiten VOP? 
VOP vertrekt alleen gegevens aan externe partijen als deze een activiteit uitvoeren voor VOP en er 

een verwerkersovereenkomst gesloten is 

Voorbeelden hiervan zijn:  



 Communicatie gegevens van ouders van spelers die getraind worden door De Voetbalschool 

 Gegevens voor de inning van contributie door ClubCollect 

 Communicatie met Jeugdsportfonds 

Aan wie verstrekt VOP geen gegevens? 
VOP zal nooit, zonder uitdrukkelijke verder toestemming van het lid, gegevens verstrekken aan derde 

partijen die geen directe activiteit uitvoeren met betrekking tot het doel van onze vereniging of 

waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben.  

Bewaren van gegevens 
VOP bewaart de gegevens van leden gedurende het lidmaatschap en daarna voor administratieve 

doeleinden maximaal zeven jaar. VOP bewaart gegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk is. 

Recht van gegevens 
Een lid heeft altijd het recht op inzage, correctie of verwijdering van gegevens. Hiervoor kunt u een 

verzoek indienen bij het bestuur. 

 

 


