Inleiding
Dit is de privacyverklaring van voetbalvereniging OSVV 040 te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 59093153. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe OSVV 040
omgaat met de hem verstrekte persoonsgegevens.

Versie
Dit is versie 2 van de privacyverklaring, die bekend is gemaakt door het bestuur van OSVV 040 op de
algemene ledenvergadering van 13 mei 2022.

Toepassing
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens van:



leden van OSVV 040;
oud-leden van OSVV 040.

Aard van de persoonsgegevens
OSVV 040 registreert, gebruikt en bewaart de volgende persoonsgegevens van zijn leden en oudleden:









voornaam, tussenvoegsel, achternaam
geboortedatum
geslacht
adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
soort lidmaatschap
emailadres
mobiel telefoonnummer
KNVB-relatiecode

Doel gebruik persoonsgegevens
Persoonsgegevens van leden
OSVV 040 gebruikt de persoonsgegevens van leden voor de volgende doeleinden:







het voeren van een ledenadministratie;
registratie bij de KNVB;
inning en verrekening van contributies, borg en eventuele overige financiële verplichtingen;
benaderen van spelers ten behoeve van wedstrijden en trainingen;
verstrekking van informatie aangaande OSVV 040 en de Eindhovense Studentenvoetbalvereniging Pusphaira;
uitnodiging voor algemene ledenvergaderingen, bijeenkomsten en evenementen van OSVV
040 en Pusphaira.

Persoonsgegevens van oud-leden
OSVV 040 gebruikt de persoonsgegevens van oud-leden voor de volgende doeleinden:


het voeren van een oud-ledenadministratie;




inning en verrekening van achterstallige contributies, achterstallige borg en eventuele overige financiële verplichtingen;
uitnodiging voor oud-ledenactiviteiten van OSVV 040 en Pusphaira.

Bewaring persoonsgegevens
OSVV 040 bewaart de persoonsgegevens van een lid voor de duur van het lidmaatschap.
Na beëindiging van het lidmaatschap bewaart OSVV 040 de persoonsgegevens van het oud-lid tot het
oud-lid een verzoek indient tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Toegang persoonsgegevens
Alleen het bestuur van OSVV 040 heeft toegang tot alle persoonsgegevens van leden en oud-leden.
Alle bestuursleden verklaren bij hun aantreden dat zij geheimhouding zullen betrachten met betrekking tot de hun ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
Commissieleden en elftalleiders van OSVV 040 hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens van
leden en oud-leden voor zo ver dat voor de uitoefening van hun commissie- of elftalleidersfunctie
noodzakelijk is. Alle commissieleden en elftalleiders verklaren bij hun aantreden dat zij geheimhouding zullen betrachten met betrekking tot de hun ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
Overige leden en oud-leden hebben geen toegang tot de persoonsgegevens van leden en oud-leden.
In het bijzonder worden elektronische groepsberichten aan leden en oud-leden als blinde kopie verstuurd, wat inhoudt dat de emailadressen van de ontvangers in de bcc gezet worden, zodat ze niet
zichtbaar zijn voor de ontvangers.

Delen persoonsgegevens
OSVV 040 deelt de persoonsgegevens van zijn leden enkel met de KNVB. Een lid wordt door OSVV
040 aangemeld als lid bij de KNVB. De KNVB is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van zijn leden.
Een uitzondering op bovenstaande bepaling wordt gemaakt voor omstandigheden waarbij OSVV 040
wettelijk verplicht is persoonsgegevens te delen.

Beveiliging persoonsgegevens
De persoonsgegevens van leden en oud-leden zijn opgeslagen op een online-locatie. De toegang tot
deze locatie is voorbehouden aan bestuursleden, commissieleden en elftalleiders. Iedereen met toegang tot deze locatie heeft hiertoe een persoonlijke inlognaam en een persoonlijk en geheim wachtwoord tot zijn of haar beschikking.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering
Een lid of oud-lid heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien of te laten wijzigen.
Een oud-lid heeft daarenboven het recht zijn persoonsgegevens te laten verwijderen. Als het oud-lid
achterstallige financiële of overige verplichtingen heeft ten aanzien van OSVV 040, heeft OSVV 040
het recht de persoonsgegevens die nodig zijn voor de afhandeling van deze achterstallige financiële
of overige verplichtingen te bewaren tot de betreffende verplichtingen afgehandeld zijn, en pas
daarna over te gaan tot verwijdering.

Een lid heeft ook het recht zijn persoonsgegevens te laten verwijderen, maar een dergelijk verzoek
zal automatisch leiden tot de beëindiging van het lidmaatschap, omdat het OSVV 040 praktisch niet
mogelijk is een lid te hebben waarvan het geen persoonsgegevens heeft.
Een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering kan een lid of oud-lid elektronisch indienen bij
bestuur@osvv040.nl. Hierop zal OSVV 040 zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken reageren.

Foto’s
OSVV 040 kan elftalfoto’s maken van zijn elftallen en die op zijn website (www.osvv040.nl) plaatsen.
Hierbij worden geen namen vermeld. Als een lid dit niet wil, staat het hem vrij ervoor te zorgen dat
het niet op de elftalfoto komt te staan. Als een lid op de elftalfoto staat, geeft het daarmee toestemming tot plaatsing van deze foto op de website van OSVV 040.
Voor het overige plaatst OSVV 040 geen foto’s van leden of oud-leden op zijn website.
Ook bewaart OSVV 040 geen pasfoto’s van zijn leden. Een lid is er zelf verantwoordelijk voor dat het
zijn pasfoto toevoegt aan zijn KNVB-spelerspas.

Wijziging privacyverklaring
Elke wijziging in deze privacyverklaring zal leiden tot een nieuwe versie, die bekendgemaakt zal worden door het bestuur op de eerstvolgende algemene ledenvergadering van OSVV 040. Een nieuwe
versie van de privacyverklaring zal pas in werking treden nadat ze is bekendgemaakt op de algemene
ledenvergadering.

Vindbaarheid privacyverklaring
Deze privacyverklaring is ter inzage beschikbaar op de website van OSVV 040.
Daarnaast wordt ze op aanvraag toegezonden. Een verzoek daartoe kan worden ingediend via bestuur@osvv040.nl.
Eenieder die lid wil worden wordt gevraagd akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Pas bij akkoord zal hij/zij lid kunnen worden.

Vragen, opmerkingen of klachten
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van zijn persoonsgegevens of over deze
privacyverklaring kan een lid of oud-lid contact opnemen via bestuur@osvv040.nl. Hierop zal OSVV
040 zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken reageren.

