
Wet Bescherming Persoonsgegevens 
 

Welke gegevens heeft de vereniging? 
 
In Sportlink staan de persoonsgegevens van alle leden van onze vereniging. De gegevens die 
bij aanmelding zijn verkregen staan hierin opgeslagen: 

- Volledige naam 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Geboorteplaats 
- Woonadres 
- Nationaliteit 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Legitimatie nummer 
- Bankrekeningnummer 
- Pasfoto 

 
Deze gegevens worden enkel gebruikt door de vereniging voor verenigingsdoeleinden, zoals 
bijvoorbeeld het incasseren van de contributie, en het sturen van berichten vanuit de 
vereniging (via e-mail, telefoon, of per post). De gegevens worden te nimmer verspreid of 
openbaar gemaakt. Leden kunnen op elk moment contact opnemen met de 
ledenadministratie voor het wijzigen of verwijderen van bepaalde persoonsgegevens.  
 

Wie heeft toegang? 
 
Toegang tot de persoonsgegevens hebben enkel de personen binnen de vereniging die deze 
gegevens gebruiken voor hierboven genoemde doeleinden: voorzitter, secretaris, 
penningmeester en ledenadministratie.  
 

Welke gegevens zijn openbaar? 
  
Contactgegevens 
Op de website van onze vereniging staan een aantal gegevens openbaar. Hierbij gaat het om 
contactgegevens van leden die een bepaalde commissie leiden. Leden geven zelf aan welke 
contactgegevens er weergegeven mogen worden.  
 
Teamfoto’s 
Op onze website staan teamfoto’s. Per team is ook zichtbaar welke leden deelnemen aan 
het team. Spelers worden hier met voor- en achternaam benoemd. Wanneer leden niet 
zichtbaar op teamfoto’s willen staan, of niet in de teamlijst genoemd willen worden, kunnen 
zij contact opnemen met de secretaris (secretaris@avvamerica.nl) en zullen de gegevens 
verwijderd worden.  
 

mailto:secretaris@avvamerica.nl


Overige foto’s 
Tijdens sommige wedstrijden worden foto’s gemaakt die vervolgens op onze website of 
Facebookpagina worden geplaatst. Sporadisch worden foto’s geplaatst in de Hallo Horst aan 
de Maas. Mochten leden wensen dat foto’s waarop zij zichtbaar zijn niet geplaatst worden 
op de website, Facebook of andere media, dan kunnen zij hierover contact opnemen met de 
secretaris. (secretaris@avvamerica.nl)   

mailto:secretaris@avvamerica.nl

	Welke gegevens heeft de vereniging?
	Wie heeft toegang?
	Welke gegevens zijn openbaar?

