
  

 Privacybeleid s.v. Halley 
 

 

S.V. Halley garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle leden, 

vrijwilligers en ouders/verzorgers van leden en/of vrijwilligers. Dat betekent dat wij van onze 

bestuursleden maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgegevens. 

Hieronder leggen we je uit welke gegevens we verzamelen, bewaren en verwerken. Ook lees 

je welke rechten jij hebt met betrekking tot je eigen persoonsgegevens. 

 

Welke gegevens worden verwerkt? 

 

s.v. Halley verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Omdat je gebruik wil 

maken van onze diensten, vul je bijvoorbeeld gegevens in op je inschrijfformulier, of bij 

aanmelding voor de nieuwsbrief. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 
 

▪ Voor- en achternaam 

▪ Geslacht 

▪ Geboortedatum 

▪ Adresgegevens 

▪ Telefoonnummer 

▪ E-mailadres 

▪ Bankrekeningnummer 

 

Met welk doel? 

 

De hierboven genoemde gegevens gebruiken we voor het versturen van e-mails met 

verenigingsnieuws en/of -activiteiten, het versturen van nieuwsbrieven, het doorgeven van 

informatie aan de bond (Nevobo) en het innen van de contributie.  

 

Veel gegevens moeten we opslaan, zodat je gebruik kunt maken van onze diensten. Heb jij 

hier andere ideeën bij, dan horen we dat graag. Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, 

maar stel je dit niet langer op prijs, of heb je je achternaam liever niet op de website? Geef dit 

soort zaken door via ledenadministratie@sv-halley.nl. We proberen aan je wens te voldoen 

en je mag van ons altijd een reactie verwachten. 

 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@sv-halley.nl


Geheimhoudingsverklaring 

 

Onze vereniging draait op vrijwilligers. Denk aan het bestuur en de commissies, maar ook aan 

trainers en scheidsrechters. Een aantal vrijwilligers krijgt ook jouw persoonsgegevens onder 

ogen. Zij tekenen een geheimhoudingsverklaring, waarin zij verklaren netjes om te gaan met 

je persoonsgegevens en deze niet te delen met derden. 

 

We zijn voorzichtig met het delen van gegevens. Niet bij iedere taak zijn alle gegevens nodig. 

Zo hoeft een TC-lid geen inzicht te krijgen in jouw bankgegevens, maar moet hij/zij wel weten 

hoe oud je bent. Voor de ledenadministratie zijn deze zaken juist allebei van belang. 

Onderstaand schema laat zien wie toegang heeft tot welke gegevens. 

 

Vrijwilliger Doel Persoonsgegevens 

Bestuur en 

ledenadministratie 

Ontwikkelen van verenigings-

beleid, inschrijven van leden en 

scheidsrechters bij de bond, 

innen van contributie 

▪ Voor- en achternaam 

▪ Geslacht 

▪ Geboortedatum 

▪ Adres 

▪ Telefoonnummer 

▪ E-mailadres 

▪ Bankrekeningnummer 

Technische commissie Alle leden actief laten deel-

nemen aan trainingen en 

wedstrijden op passend niveau. 

▪ Voor- en achternaam 

▪ Geslacht  

▪ Geboortedatum  

▪ Telefoonnummer 

▪ E-mailadres 

Kledingcommissie De vereniging voorzien van 

passende kleding. 

▪ Voor- en achternaam 

▪ Team 

▪ Kledingmaat 

Sponsorcommissie Sponsoren werven en 

behouden. 

Sponsor: 

▪ Naam (persoon/bedrijf) 

▪ Telefoonnummer 

▪ E-mailadres 

▪ Bankgegevens 

 

Toestemmingsverklaring 
 

s.v. Halley gebruikt social media voor het aantrekken van nieuwe leden en het informeren van 

leden, volgers en overige geïnteresseerden. Er worden regelmatig foto’s geplaatst. Met ingang 

van mei 2018 tekenden al onze leden een toestemmingsverklaring. Nieuwe leden vullen het 

formulier in bij inschrijving. 



 

In het formulier geef je aan wat je voorkeur heeft voor het gebruik van beeldmateriaal. Wil je 

tussentijds je voorkeur wijzigen? Geef het door via ledenadministratie@sv-halley.nl. 

 

Gegevens bewaren 

 

Wij bewaren je gegevens op een beveiligde SecureServer. Wil je dat wij jouw gegevens uit ons 

bestand verwijderen? Denk hier dan eerst goed over na. Om gebruik te maken van onze 

diensten zijn een aantal gegevens noodzakelijk. Je kunt hier altijd naar informeren via 

ledenadministratie@sv-halley.nl. 

 

We bewaren persoonsgegevens zolang als het lidmaatschap bij Halley duurt. Hierna worden 

de gegevens vernietigd. Voor uitschrijving bij de vereniging ben je altijd zelf verantwoordelijk. 

Je vindt het uitschrijfformulier op de website. 

 

Website 

 

Op www.sv-halley.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn als vereniging niet 

verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Voor meer informatie daarover verwijzen we je naar 

de betreffende websites. 

 

De website houdt het aantal bezoekers bij, maar maakt geen gebruik van cookies. We slaan 

via de site dus geen persoonsgegevens op.  

 

Tot slot 

 

s.v. Halley behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op de website wordt 

altijd de meest recente versie getoond. Ingrijpende wijzigingen zullen we ook buiten dit 

document met onze leden delen.  
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