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Privacyverklaring S.V. Capelle 
 

Dit is de privacyverklaring van S.V. Capelle, gevestigd te Sprang-Capelle, ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40272106, hierna te 
noemen: “de vereniging”. 
 
Bewust of onbewust deelt u (persoons)gegevens met ons. Wij vinden het van belang dat 
zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u 
uiteengezet hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u heeft. 
 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw (persoons)gegevens of de vereniging wilt 
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens, dan kunt u mailen naar  
ledenadministratie@svcapelle.nl 
 
In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel we welke gegevens verzamelen, 
hoe lang wij deze bewaren en wie deze gegevens eventueel van ons ontvangen.  
 
doel (persoons)gegevens bewaartermijn  ontvangers 

gegevens 
Het lidmaatschap van 
de vereniging 

 Naam 

 Adres  

 Geboortedatum 

 Geslacht 

 Nationaliteit 

 Nr. ID bewijs 

 Bankrekeningnummer 

 Foto t.b.v. spelerspas * 

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 
 
* indien van toepassing 

Gedurende de looptijd 
van het lidmaatschap. 
Indien dit beëindigd 
wordt, dan worden de 
gegevens zo snel als 
mogelijk verwijderd. 
Uiterlijk binnen 12 
maanden na 
beëindiging. 

De vereniging en 
de  K.N.V.B. 

Overeenkomsten met 
sponsors / donateurs / 
leveranciers / 
werknemers van de 
vereniging 

 (Bedrijfs)naam 

 KVK * 

 Adres  

 Geboortedatum * 

 Geslacht * 

 Nationaliteit * 

 Nr. ID bewijs * 

 Bankrekeningnummer * 

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 
 
* indien van toepassing 

Gedurende de looptijd 
van de sponsoring / 
donateurschap / 
leveranties / 
dienstverband. Indien dit 
beëindigd wordt, dan 
worden de gegevens zo 
snel als mogelijk 
verwijderd. Uiterlijk 
binnen 12 maanden na 
beëindiging. Bij 
overeenkomsten, die 
van belang zijn voor de 
Belastingdienst , wordt 
de bewaartermijn van de 
Belastingdienst 
gehanteerd. 

De vereniging en 
Belastingdienst 
(indien van 
toepassing) 

Het per e-mail / post / 
telefoon benaderen 
van leden, donateurs 
en sponsors. Dit 
betreft met name 
informatie inzake 
verenigingsactiviteiten 
en incidenteel 
sponsoracties. 

 Naam 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 
 

Gedurende de looptijd 
van het lidmaatschap, 
sponsoring / 
donateurschap. Indien 
dit beëindigd wordt, dan 
worden de gegevens zo 
snel als mogelijk 
verwijderd. Uiterlijk 
binnen 12 maanden na 
beëindiging. 

De vereniging 
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Foto’s en video-opnames van (sport)activiteiten van de vereniging 
Wij maken de bezoekers van ons sportpark er op attent dat er door onze vereniging foto’s / 
video-opnames gemaakt kunnen worden van sportactiviteiten, dan wel aanvullende 
activiteiten. Deze worden in dat geval gedeeld op de website / social media van de 
vereniging. Hier gaan wij zorgvuldig mee om: wij plaatsen geen ongepaste foto’s / video’s.  
Mocht u of uw kind echter op een bepaalde foto / video staan en dit niet wensen, dan kunt u 
dit e-mailen naar webmaster@svcapelle.nl Op eerste verzoek zullen wij dan betrokkene 
onherkenbaar maken op de foto  / video, dan wel de foto / video verwijderen van de website / 
social media van de vereniging. 

Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden 
Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw (persoons)gegevens alleen aan derden 
als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap / overeenkomst, tenzij de 
vereniging wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken aan deze derden 
 
Inzage, correctie en verwijdering van (persoons)gegevens 
U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw (persoons)gegevens en om uw 
gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.  
 
Beveiliging (persoons)gegevens 
De vereniging treft passende maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen 
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat 
alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. 
 
Wijziging van het privacybeleid 
Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring staan 
opgenomen.  
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