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Privacy policy VC Furos Kerkrade 

             
 
 

 
 
VC Furos Kerkrade hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In 
deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan 
met persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. VC Furos Kerkrade houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- 
en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming kortweg AVG. 
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

▪ Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
Privacy policy; 

▪ Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden; 

▪ Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 

▪ Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

▪ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

▪ Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 

Als VC Furos Kerkrade zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere 
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de 
contactgegevens onder aan dit document. 
 
 

Verwerking van persoonsgegevens van leden.  
 
Persoonsgegevens van leden wordt door VC Furos Kerkrade verwerkt ten behoeve 
van de volgende doelstellingen: 

▪ Administratieve doeleinden algemeen (ledenadministratie, incasso’s en betalingen); 
▪ Administratieve doeleinden wedstrijdtenues (administratie en verdeling 

wedstrijdtenues waarbij ook de confectiemaat een rol speelt) 
▪ Communicatie met de leden; 
▪ Communicatie met de NeVoBo (NeVoBo ledenadministratie, inschrijving competitie); 
▪ Technische doeleinden (realiseren van teamindelingen welke ook op de website 

worden vermeld, samenstellen extra trainingsgroepen, samenstellen 
scheidsrechterskorps, samenstellen technische staf te weten trainers, hulptrainers, 
coaches, verzorgers) 
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Voor de bovenstaande doelstellingen kan VC Furos Kerkrade de volgende 
persoonsgegevens van u vragen: 

▪ Voorletters; 
▪ Achternaam + tussenvoegsel; 
▪ Roepnaam 
▪ Adres; 
▪ Postcode; 
▪ Woonplaats; 
▪ Telefoonnummers; 
▪ E-mailadressen; 
▪ Geboortedatum; 
▪ Geslacht (t.b.v. teamindeling); 
▪ Bankrekeningnummer  (t.b.v. automatische contributie inning) 
▪ Pasfoto (t.b.v. Nevobo-ledenpas); 
▪ Bij minderjarige leden: namen, e-mailadressen en telefoonnummers ouders/wettelijke 

vertegenwoordigers 
▪ Nevobo-nummer  
▪ Nevobo scheidsrechterlicenties 
▪ Nevobo trainerslicenties  

Wanneer leden hun gegevens willen inzien, wijzigen of verwijderen kan dit door contact 
op te nemen met de ledenadministratie (leden@furos.nl) 

Bij aanmelden vullen nieuwe leden een aanmeldformulier in waar alle relevante 
persoonsgegevens  gevraagd worden die  VC Furos  verwerkt. De gegevens, inclusief 
pasfoto, worden in Sportlink opgeslagen. Na verwerking worden de aanmeldformulieren 
(papier en/of digitaal) inclusief pasfoto (digitaal) vernietigd.  

Uw persoonsgegevens worden door VC Furos opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat u lid bent van de vereniging en 

daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Beeldmateriaal 

Jaarlijks worden  door de vereniging nieuwe pasfoto’s gemaakt van de leden. Deze worden 
gebruikt om binnen Sportlink een zo recent mogelijke pasfotobestand te handhaven. Na 
plaatsing in sportlink worden de digitale bestanden van de pasfoto’s ten hoogste 1 jaar 
bewaard en daarna vernietigd. 

Aan alle leden zal bij aanmelding toestemming gevraagd worden om beeldmateriaal 
(teamfoto’s, foto’s gemaakt tijdens verenigingsactiviteiten) waarop ze herkenbaar zijn te 
mogen plaatsen op de website, in clubblad, in folders, in promotiemateriaal en op 
facebook/Instagrampagina/andere vormen van social media waar VC Furos op actief is, etc.  

Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) wordt ook toestemming van de ouders (of andere 
wettelijke vertegenwoordiger) gevraagd. Indien door een lid hiervoor geen toestemming 
wordt gegeven zal beeldmateriaal waarop desbetreffende persoon duidelijk herkenbaar en/of 
prominent op aanwezig is, niet gebruikt worden. 

mailto:leden@furos.nl
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Bij samenstellen van promotiemateriaal voor een bepaalde activiteit van VC Furos of de 
vereniging in het algemeen zullen wij voornamelijk overzichtsmateriaal gebruiken en houden 
natuurlijk rekening met toestemmingsgegevens. 

Bij alle activiteiten georganiseerd door VC Furos waarbij beeldmateriaal verkregen wordt en 
waar ook niet-leden aanwezig zijn zal middels bordjes en/of stickers aangekondigd worden 
dat beeldopnamen gemaakt worden.  

Verstrekking aan derden 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij 
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de justitie in het kader 
van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij 
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens 
kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming 
voor geeft.  

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, of wettelijke 
vertegenwoordiger.  

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  

▪ Alle personen die namens VC Furos Kerkrade van uw gegevens kennis kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben hiervoor een 
verklaring ondertekend. 

▪ We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
▪ Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten; Omdat VC Furos gebruik maakt van cloud 
omgevingssoftware gebeurt dit bij derden. Zie voor details: 
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000146037-wat-doet-
sportlink-aan-beveiliging-  

▪ We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
▪ Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens en hebben voor geheimhouding een verklaring ondertekend. 

 

 

 

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000146037-wat-doet-sportlink-aan-beveiliging-
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Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u 
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. 
Indien een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens het lidmaatschap onmogelijk 
maakt, zal het lidmaatschap beëindigd worden met inachtneming van de termijnen zoals 
vastgelegd in de gedragscode VC Furos. 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming 
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden 
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming. Klachten m.b.t. de privacy regels in sporthal Rolduc en Sporthal 
Kerkrade West en mogelijke andere trainingslocaties en de sportkantines vallen niet onder 
VC Furos.  

Contactgegevens 

Website: www.Furos.nl  
 
De functionaris gegevensbescherming van VC Furos Kerkrade is Bert Wetzels. Hij is te 
bereiken via e-mail: leden@furos.nl.   

 

http://www.furos.nl/
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