
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACYBELEID 

Montfoort S.V.’19 
  



 
 
 
 
 

PRIVACYBELEID Montfoort S.V.’19 

 

Versie 1 augustus 2019  2 

Inhoud  
 

1. Uitgangspunten ............................................................................................................................... 3 

2. Verwerking van persoonsgegevens van leden (en vrijwilligers) ..................................................... 4 

3.  Verwerking van persoonsgegevens van trainers en begeleiders .................................................... 5 

4. Verstrekking aan derden ................................................................................................................. 5 

5. Binnen de EU ................................................................................................................................... 6 

6. Minderjarigen .................................................................................................................................. 7 

7. Bewaartermijn ................................................................................................................................. 7 

8. Beveiliging ....................................................................................................................................... 7 

9. Rechten omtrent uw gegevens ....................................................................................................... 7 

10. Klachten ....................................................................................................................................... 8 

11. Vragen ......................................................................................................................................... 8 

12. Contactgegevens ......................................................................................................................... 8 

13. Slotbepalingen ............................................................................................................................. 8 

 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

PRIVACYBELEID Montfoort S.V.’19 

 

Versie 1 augustus 2019  3 

1. Uitgangspunten 

Missie 
 
Montfoort S.V.’19 wil een veilige, sociale Montfoortse club zijn. Dat betekent dat alle 
betrokkenen correct en respectvol met elkaar omgaan en elkaar waar nodig corrigeren en 
helpen. De missie van Montfoort S.V.’19 is dat onze leden, en de andere mensen die bij 
Montfoort S.V.’19 betrokken zijn, veel plezier beleven aan het beoefenen van de voetbalsport. 
Montfoort S.V.’19 onderkent de maatschappelijke waarde van sport en wil hier een positieve 
bijdrage aan leveren.  
 

Visie 
 
Montfoort S.V.’19 vindt het belangrijk dat haar spelers en alle andere betrokkenen trots zijn op 
hun club en zich betrokken voelen bij de club. Dit vergroot het plezier en is ook nodig omdat 
de club afhankelijk is van de individuele bijdragen van alle betrokkenen. Om dit mogelijk te 
maken moet er een goede structuur liggen en moet duidelijk zijn hoe iedereen zo goed 
mogelijk kan bijdragen aan het collectief.  
 

Doelstellingen privacybeleid 
 
Montfoort S.V.’19 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit 
privacy-beleid 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. Montfoort S.V.’19 houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
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 dit privacybeleid; 

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• 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 Montfoort S.V.’19 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft of 
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. 
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2. Verwerking van persoonsgegevens van leden (en vrijwilligers) 

Persoonsgegevens van leden (en eventueel daaraan gelieerde personen) worden door 
Montfoort S.V.’19 verwerkt ten behoeve van het indelen van leden in teams, het factureren 
van de contributie, het voldoen aan de verplichtingen ten opzichte van de KNVB en het 
informeren van leden over nieuwsberichten.  
 
Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier. 
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Montfoort S.V.’19 de volgende persoonsgegevens 
van u vragen: 

• Voorletters 

• Naam 

• Roepnaam 

• Adres 

• Huisnummer 

• Postcode 

• Woonplaats 

• Geboortedatum 

• Geslacht 

• Telefoon 

• Mobiel 

• E-mailadres 

• BSN 

• Nummer en type legitimatiebewijs 

• Foto (voor onder meer voetbalpas en publicatie op website bij het team) 

• Bij minderjarigen: wie uw wettelijke vertegenwoordigers zijn (en daarvan kunnen de 
bovenstaande gegevens ook worden gevraagd) 

• Bij andere personen waarvoor een wettelijk vertegenwoordiger (bewindvoerder/mentor) 
zijn (en daarvan kunnen bovenstaande gegevens worden gevraagd) 

 
Uw persoonsgegevens worden door Montfoort S.V.’19 opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men lid is van onze vereniging en daarna 
alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het einde van het lidmaatschap.  
 
Montfoort S.V.’19 publiceert foto’s van leden op de website www.montfoortsv19.nl en op 
social media. Onder andere op team-pagina’s op de website. Heeft u bezwaar tegen de 
publicatie van een foto waarop u herkenbaar in beeld bent, neemt u dan contact met ons op. 
Wij zullen dan die foto verwijderen van onze website en de door ons beheerde social media. 
Onze contactgegevens vindt u onderaan dit document. 
 
Wat hierboven (en verder in dit privacybeleid) is beschreven over leden, geldt ook voor 
vrijwilligers (ook als zij niet lid zijn) die betrokken zijn bij Montfoort S.V.’19. 
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3.  Verwerking van persoonsgegevens van trainers en begeleiders 

Persoonsgegevens van trainers en begeleiders worden door Montfoort S.V.’19 verwerkt ten 
behoeve van het uitvoering geven aan de arbeids- dan wel de vrijwilligersovereenkomst. 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeids- dan wel de vrijwilligersovereenkomst.  
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Montfoort S.V.’19 de volgende persoonsgegevens 
van trainers en begeleiders vragen:  

• voornaam;  

• tussenvoegsel; 

• achternaam;  

• telefoonnummer; 

• e-mailadres; 

• geboortedatum; 

• salarisgegevens; 

• kopie ID;  

• BSN-nummer;  

• Bankgegevens; 

• Foto.  
 
Uw persoonsgegevens worden door Montfoort S.V.’19 opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna 
alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het einde van de overeenkomst.  
 

4. Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  
 
Wij geven persoonsgegevens in beginsel niet door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkers-overeenkomst 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 uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij 
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie 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. 
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Gegevens op website/social media: Montfoort S.V.’19 beheert de website 
www.montfoortsv19.nl, alsmede de facebookpagina Montfoort S.V.’19 en twitteraccount 
Montfoort S.V.’19 (@montfoortsv19).  
 

• De website www.montfoortsv19.nl en de facebookpagina Montfoort S.V.’19 hebben tot 
doel informatie te verstrekken over de vereniging en haar teams en teamleden, alsmede 
van bestuursleden en andere personen betrokken bij de vereniging. Deze informatie is 
bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en 
belangstellenden; 
 

• Van alle teams en van alle commissies en besturen kunnen deelpagina’s worden 
gepubliceerd met daarop vermeld van leden/vrijwilligers: een foto, voornaam, 
achternaam en verjaardagsdatum (zonder geboortejaar). 

• Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website 
wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover 
ingelicht; 

• Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een 
functie voor club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams; 

• Als leden/ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in 
overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen. Teamfoto’s kunnen 
niet worden verwijderd; 

• Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen 
van foto’s dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. 
Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij 
het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen. 

• Binnen veel teams wordt gebruikt gemaakt van Whatsapp-groepen en daarin worden 
foto’s gedeeld. Als ouders niet willen dat hun kind op de foto staat, moeten de 
begeleiders en beheerders van deze whatsappgroep daarmee rekening houden; 

• Het bestuur is alleen eindverantwoordelijk voor de eigen website www.montfoortsv19.nl 
en voor de eigen facebook-pagina Montfoort S.V.’19 en andere eigen social media. Het 
bestuur is niet verantwoordelijk voor wat de individuele leden of (bijvoorbeeld) wat in 
whatsapp-groepen wordt gedeeld (maar kan daarop wel leden aanspreken). 

 

5. Binnen de EU 

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

http://www.msv19.nl/
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6. Minderjarigen 

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

7. Bewaartermijn 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  
 
Gegevens van oud-leden (en oud vrijwilligers) worden beperkt bewaard met het doel om voor 
eventuele reünies te kunnen gebruiken, of anderszins informatie van Montfoort S.V.’19 met 
hen te delen. Verder worden deze gegevens beperkt bewaard in het kader van de clubhistorie 
en statistieken. 
 

8. 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 Montfoort S.V.’19 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan.  

• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

• we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar 
aanleiding toe is;  

• we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten;  

• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

• onze medewerkers/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens en over het belang van het melden van datalekken.  

• Voorts is er een register van verwerkingen waarin de vereniging de verwerking van 
persoonsgegevens hebben beschreven.  
Voorts is er een register waarin datalekken worden geregistreerd. 

 

9. Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft 
u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in 
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opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat 
wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  
 
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.  
 
 

10. 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 toezichthouder op het gebied van privacybescherming. 
 

11. Vragen 

Als u naar aanleiding van dit privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 
met ons op! 
 

12. Contactgegevens 

Montfoort S.V.’19  
Bovenkerkweg 76 
3417 TA Montfoort  
 
info@montfoortsv19.nl 
 

13. Slotbepalingen  

Dit privacybeleid is tevens te beschouwen als privacy-statement en zal worden gepubliceerd 
op de website van Montfoort S.V.’19. 
 
Het privacybeleid is voor de eerste keer vastgesteld door het hoofdbestuur van M.S.V.’19 op 
19 april 2018 en treedt in werking per die datum. Het privacybeleid is vervolgens gewijzigd op 
17 juni 2018. Per 1 augustus 2019 is het privacybeleid inhoudelijk niet gewijzigd maar is 
verwijzing naar M.S.V.’19 vervangen door Montfoort S.V.’19 in verband met de fusie. 
 
 


