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Privacy Verklaring svDIO  

Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Bij de inschrijving als 
lid, de inschrijving voor een evenement, maar ook als je ons een 
bericht stuurt. We gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. 
Daar kun je op rekenen. Hieronder lees je hoe we met je privacy 
omgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inhoud  

 

- Wat zijn persoonsgegevens? 
- Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens? 
- Van wie hebben we persoonsgegevens? 
- Welke persoonsgegevens verzamelen we? 
- Waarvoor gebruiken we deze gegevens? 
- Hoe lang bewaren we je gegevens? 
- Met wie delen we persoonsgegevens?  
- Gebruik van onze website 

o svDIO nieuwsservice  
o Goed om te weten! 

- Zo zorgen we voor je persoonsgegevens 
- Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen 
  

Over deze Privacy Verklaring 

Dit is de Privacy Verklaring van Sportvereniging DIO Etten-
Leur (svDIO).  
Deze verklaring kan worden aangepast. Deze versie is 
gepubliceerd op 24 mei 2018.  De meest recente versie 
vind je altijd op www.svdio-ettenleur.nl. 
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Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die 
we in verband kunnen brengen met jou. 

Je deelt persoonsgegevens met ons als je lid bent of als je contact 
met ons hebt. Denk hierbij aan je naam, je telefoonnummer, je e-
mailadres, je geboortedatum of bankgegevens. 

Van wie hebben we persoonsgegevens? 
We hebben persoonsgegevens van alle actieve leden, en van de oud 
leden van maximaal de afgelopen 7 jaar. 

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 
Hieronder zie je welke persoonsgegevens we verzamelen en dus 
ook kunnen gebruiken. 
 Naam 
 Adres 
 Geboortedatum 
 Telefoonnummer (evt. van ouder of verzorger) 
 Emailadres (evt. van ouder of verzorger) 
 Aanvang lidmaatschap 
 Einde lidmaatschap 
 Les(sen) die je volgt  
 Betaalmethode contributie 
 In voorkomend geval bankrekeningnummer (en NAW-gegevens  

van de rekeninghouder)  
 Eventueel betaalhistorie 
 Eventueel gegevens over reden van (tijdelijke) contributie-

vrijstelling 

Waarvoor gebruiken we deze gegevens? 
Als lid van svDIO kun je deelnemen aan evenementen die we 
organiseren. In een aantal gevallen zijn deze leeftijdsgebonden of 
is het relevant om te weten wat je geslacht is. 
 
Daarnaast ben je als lid contributie verschuldigd, die via 
automatische incasso wordt voldaan.  

Indien een les onverhoopt geen doorgang kan vinden of er een 
andere relevante wijziging is waarvan de leden op de hoogte 
gebracht moeten worden is het handig om ook over je 
contactgegevens te beschikken.  
 
Je gegevens worden dan ook gebruikt voor onder meer: 
 Registratie als lid van de vereniging; 
 Controle op de (ontvangst van) contributiebetalingen; 
 Communicatie over contributiebetaling; 
 Versturen van nieuwsberichten en uitnodigingen voor 

activiteiten; 
 Registratie voor en/of deelname aan evenementen;  
 Om in geval van calamiteiten ouders, verzorgers, of andere 

naasten te kunnen bereiken.  
 

Hoe lang bewaren we je gegevens? 
We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
Voor de ledenadministratie betekent dit dat je gegevens tot 2 
kalenderjaren na beëindiging van het lidmaatschap worden 
bewaard.   
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Met wie delen we persoonsgegevens? 
In principe delen we je gegevens niet met anderen. Dat doen we 
alleen als er een goede reden of verplichting voor is. De overheid 
kan bijvoorbeeld op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. 
Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. 

Daarnaast wordt je emailadres gedeeld met onze dienstverlener 
voor de nieuwsberichten (MailChimp) – zie ook hierna onder ‘Goed 
om te weten!’.  

Gebruik van onze website 
Bij het lezen/raadplegen van informatie op de website worden géén 
cookies geplaatst.  
 
Slechts in een zeer beperkt aantal gevallen worden cookies 
geplaatst – dit betreffen dan zogeheten ‘technische’ cookies die als 
doel hebben te voorkomen dat per abuis meermaals hetzelfde 
formulier wordt ingevuld (bijvoorbeeld een enquête).  
 
Persoonsgegevens die je via de website registreert (zoals bij de 
inschrijving voor evenementen) worden in versleutelde vorm 
opgeslagen. De invulling van formulieren vindt tevens plaats in een 
beveiligde omgeving (‘https’). Zie ook hierna onder ‘Zo zorgen we 
voor je persoonsgegevens’.  
 
svDIO nieuwsservice  
We houden onze leden (en andere belangstellenden) graag op de 
hoogte van onze activiteiten. Dit doen we niet alleen door berichten 
te plaatsen op onze website, maar ook door deze berichten te 
versturen via de svDIO nieuwsservice.  

Wil je hier gebruik van maken, of wil je liever geen persoonlijke 
berichten? Geen probleem. Via onze website (www.svdio-
ettenleur.nl) en via de linkjes onderaan onze nieuwberichten kun je 
dit eenvoudig zelf regelen.   
 
Via de website kun je jezelf aanmelden voor de ontvangst van 
nieuwsberichten.  
Uitschrijven gaat heel eenvoudig via de link onderaan ieder 
nieuwsbericht.  
 
Let op: als je jezelf eenmaal hebt uitgeschreven voor onze 
nieuwsservice, kunnen we je (met hetzelfde emailadres) niet 
zondermeer opnieuw aanmelden. We zullen je in dat geval een her-
activatie bericht sturen waarmee je jezelf weer aan kunt melden.  
 
Goed om te weten! 
Partijen die het internetverkeer afhandelen kunnen je IP-adres 
opslaan. We kunnen niet altijd garanderen dat dit binnen Europa 
gebeurt. Bezoek je bijvoorbeeld vanuit een land buiten Europa onze 
site, dan kan dit eventueel ook buiten Europa worden opgeslagen. 
Dat doen partijen die het internetverkeer afhandelen. 
Daarnaast wordt voor het versturen van berichten voor de svDIO 
nieuwsservice gebruik gemaakt van de diensten van ‘MailChimp’. In 
verband hiermee wordt je emailadres met hen gedeeld.  
MailChimp is een bedrijf dat is gevestigd in de Verenigde Staten, 
maar is gecertificeerd voor het ‘EU-US Privacy Shield’. Op basis 
hiervan is het toegestaan om je emailadres met hen te delen.  
Dit betekent dus dat (deze) persoonsgegevens worden doorgegeven 
naar landen buiten de EU.  
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Zo zorgen we voor je persoonsgegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen 
onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen:  
 Alle personen die namens svDIO van je gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;  
 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al 

onze systemen (eventueel gecombineerd met 
gezichtsherkenning);  

 Persoonlijke gegevens die via de website worden verwerkt 
worden versleuteld verzonden en versleuteld opgeslagen;  

 Met alle verwerkers van gegevens is een 
verwerkingsovereenkomst gesloten die voldoet aan de daaraan 
door de wetgever gestelde eisen;  

 We testen en evalueren onze maatregelen op gezette tijden;  
 Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het 

belang van de bescherming van persoonsgegevens.  
 
We besteden derhalve de nodige zorg aan de beveiliging van je 
gegevens. Mocht desondanks sprake zijn van een datalek, dan 
wordt dit (naast het feit dat het wordt opgelost) uiteraard ook zo 
snel mogelijk geregistreerd en gemeld aan de toezichthouder en 
aan jou, als dat nodig is. 
 
Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen 
Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben 
vastgelegd, deze eventueel gewijzigd hebben, of een van de overige 
rechten uit de AVG uitoefenen? Dat kan uiteraard.  

Je kunt dan bijvoorbeeld gebruik maken van je ‘Recht van inzage’ of 
‘Recht op correctie’.  
Wil je hier een beroep op doen, dan kun je contact met ons 
opnemen door ons een brief te sturen. Voeg bij je brief een kopie 
van je geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs zodat 
we vast kunnen stellen of het verzoek inderdaad van de 
rechthebbende afkomstig is. Je kunt je brief sturen naar: 
 

svDIO  
t.a.v. de Ledenadministratie  
Meesterhof 1  
4871 MA Etten-Leur 

 
Binnen 4 weken ontvang je reactie. 

Bovenstaand geldt overigens niet voor standaard mutaties zoals 
een verhuizing of een wijziging van rekeningnummer – deze kun je 
gewoon per email doorgeven via info@svdio-ettenleur.nl.  

Daarnaast heb je te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende 
autoriteit op het gebied van privacy.  

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of 
opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op! 

 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/

