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Dit is de privacyverklaring van VV Papendrecht, gevestigd aan de Industrieweg 3 te 
Papendrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 40321422 hierna te noemen: `de Vereniging`.  
 
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat 
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement 
voor u uiteengezet, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. 
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per 
e-mail aan ons secretariaat: 

 

secretaris@vvpapendrecht.nl 
 
In ons privacyreglement vindt u een uitgebreid overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken en bewaren. 
 
 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

 

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden 
als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u 
heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan 
deze derden. 
 
Lid worden van VV Papendrecht betekent automatisch lid worden van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond (KNVB). VV Papendrecht is verplicht persoonsgegevens door te 
geven aan de KNVB. De KNVB kan persoonsgegevens aan derden verstrekken in verband met 
reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden. 
 
 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de 
Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet 
gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen 
of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat 
uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle 
andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 
 
 

Commerciële uitingen 

 

De Vereniging zal u uitsluitend benaderen in verband met commerciële uitingen ten gunste 
van de club via de Weekbrief of andere publicaties als de Nieuwsbrief, of rechtstreeks na uw 
schriftelijke toestemming. 

mailto:secretaris@vvpapendrecht.nl
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Beveiliging persoonsgegevens 

 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij 
dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot 
de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig 
gecontroleerd worden. 
 
 

Minderjarigen 

 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren, dient u hiertoe expliciete toestemming 
van uw ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) te overleggen. 
 
 

Links naar andere websites 

 

De website kan links naar andere sociale media bevatten. Deze privacyverklaring is alleen 
van toepassing op de mediakanalen van de Vereniging. Andere mediakanalen kunnen hun 
eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere 
sociale media altijd de betreffende privacyverklaring van die mediakanalen te raadplegen. 
 
 

Wijziging van het privacybeleid 

 

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op 
de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden 
opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te 
raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via 
onze mediakanalen te informeren. 
 
 

Auteursrechten, gebruik (beeld)materiaal 

 

De Vereniging hanteert een beeldmateriaalprotocol voor het plaatsen van foto’s, films en 
ander beeldmateriaal op de officiële website en overige (sociale) media van VV Papendrecht 
alsmede het aanbrengen van posters of ander beeldmateriaal op ons sportcomplex. 
Het gaat om regels waaraan de Vereniging zich houdt, als het gaat om het plaatsen van 
beeldmateriaal als foto’s of filmopnamen van onze leden, begeleiders en andere 
betrokkenen. Het bestuur van de Vereniging is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de 
officiële mediakanalen van onze club en voor (beeld)materiaal als posters, aanwezig op ons 
sportcomplex. 
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• De Vereniging beheert de website www.vvpapendrecht.nl en de overige officiële (sociale) 

mediakanalen van de club. De website en overige (sociale) media hebben tot doel 

informatie te verstrekken over onze voetbalvereniging. Deze informatie is bestemd voor 

leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden; 

 

• De auteursrechten ten aanzien van berichtgeving, foto’s, films, posters en ander 

(beeld)materiaal alsmede de inhoud van de mediakanalen van VV Papendrecht berusten 

bij de Vereniging. Het is niet toegestaan berichtgeving of (beeld)materiaal van 

VV Papendrecht alsmede de inhoud van de mediakanalen van VV Papendrecht geheel of 

gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen 

zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de Vereniging; 

 

• Tijdens alle activiteiten door de Vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie 

mogen foto’s en filmopnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden; 

 

• Voor opnamen, die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen 

website of andere (sociale) mediakanalen, wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan 

betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht, zolang dit op grond van de wetgeving 

niet strikt noodzakelijk is; 

 

• Op posters of ander beeldmateriaal alsmede de mediakanalen van de Vereniging worden 

geen foto’s van individuele kinderen met bijschrift geplaatst zonder toestemming van de 

ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s). Bij voorkeur worden minimaal twee à 

drie kinderen op een foto afgebeeld; 

 

• Op beeldmateriaal als foto’s, films of posters worden kinderen bij voorkeur afgebeeld in 

aan VV Papendrecht gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding; minimaal een korte 

broek met T-shirt of vrijetijdskleding. 

 

• Namen worden alleen voluit geplaatst als de personen bij de Vereniging een functie 

bekleden, zoals leden van het bestuur, commissieleden, begeleiders en trainers van 

teams, maar ook spelers van seniorenselectieteams. Als een persoon het hiermee niet 

eens is, wordt de (achter)naam verwijderd. 

 

• Volledige namen van overige leden worden alleen geplaatst met toestemming van de 

betrokkene of ouder(s)/verzorger(s) van de betrokken minderjarige. 

 

http://www.vvpapendrecht.nl/
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• Op de mediakanalen van de Vereniging worden geen adressen en telefoonnummers 

genoemd anders dan van diegenen met een functie binnen club zoals bestuursleden 

teambegeleiders, maar ook dan uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van de 

betrokkenen; 

 

• Als een op een afbeelding of op een mediakanaal getoond en/of genoemd persoon of 

ouder(s)/verzorger(s) van een afgebeelde en/of genoemde minderjarige problemen 

heeft/hebben met één of meerdere foto’s, filmopnamen en/of ander (beeld)materiaal, 

dan kan in overleg met deze betrokkene(n) besloten worden het desbetreffende 

(beeld)materiaal te verwijderen; 

 

Maken van foto’s en filmopnamen 

 

• Tijdens alle activiteiten door de Vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie 

mogen/kunnen foto’s en filmopnamen gemaakt worden door leden en/of ouders, 

verzorgers of andere familieleden van Papendrecht-leden of uitgenodigde pers, zolang dit 

valt binnen het kader van de wet. 

 

• Mogelijke activiteiten waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn: 

- wedstrijden en (officiële) toernooien; 
- verenigingsactiviteiten; 
- trainingen. 

 
• Binnen VV Papendrecht is het niet toegestaan foto’s en filmopnamen te maken in de 

kleedkamers of doucheruimtes. 

 

Publicatie beeldmateriaal 

 

• Publicatie van beeldmateriaal als foto’s, filmopnamen en posters, waarbij personen 

herkenbaar in beeld zijn, gebeurt in principe alleen na schriftelijke toestemming van de 

betrokkenen. In het geval van een persoon die jonger is dan 16 jaar, is de toestemming 

vereist van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). 

• In het geval gerechtvaardigd belang is de schriftelijke toestemming niet vereist. Een 

voorbeeld hiervan is persvrijheid. Ook wedstrijdverslaggeving kan onder gerechtvaardigd 

belang vallen. 
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Privégebruik foto’s en filmopnamen 

 

Voor zover foto’s en filmopnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld, gelden geen 
nadere bepalingen mits het het eigen kind betreft, noch aanvaardt de vereniging enige 
aansprakelijkheid hiervoor. 
 
 

Contactgegevens 

 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt 
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact 
opnemen via onderstaande contactgegevens:  
 
Verantwoordelijke: Secretaris van VV Papendrecht. 
E-mail:   secretaris@vvpapendrecht.nl. 
 
 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met 
de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 

Datalek 
 
Als sprake is van een ernstig datalek, dan is de Vereniging verplicht dit te melden aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) en 
soms ook aan de betrokkenen. 
Om te zorgen voor een eenduidig beleid en om te voorkomen dat datalekken die wel gemeld 
hadden moeten worden, niet doorgegeven worden en dat datalekken die niet gemeld 
hoeven te worden, wel doorgegeven worden, heeft VV Papendrecht ervoor gekozen de 
meldingen centraal te laten verlopen via de secretaris. 
 
De meldingen kunnen worden ingediend bij e-mail: secretaris@vvpapendrecht.nl. 
 
De gehele procedure betreffende datalekken is na te lezen in het ‘Protocol ‘Datalek’, dat te 
vinden is onze de website: www.vvpapendrecht.nl. 

mailto:secretaris@vvpapendrecht.nl
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