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Privacyverklaring Sportvereniging LIOS Lobith 
 
Dit is de privacyverklaring van Sportvereniging LIOS Lobith, gevestigd te Zevenaar, ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40120569, hierna te noemen: `de 
Vereniging`.  
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig 
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet 
hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding 
van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: 
INFO@SPORTVERENIGING-LIOS.NL 
 
De vereniging houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit betekent dat de vereniging: 

- Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; 

- Het verwerken van persoonsgegevens beperkt tot die gegevens welke minimaal noodzakelijk 
zijn voor het doel waarvoor deze worden gebuikt; 

- Zal vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien de vereniging deze nodig heeft voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 

- Maatregelen heeft genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen; 

- Persoonsgegevens niet doorgeeft aan andere, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van 
de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt; 

- Bekend is met de rechten voor wat betreft uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en 
respecteren. 
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Verwerking persoonsgegevens 
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens. Hierbij gaat het om zowel persoonsgegevens van 
leden als ook die van bestuursleden, vrijwilligers en train(st)ers. 
 
Verwerking persoonsgegevens van leden 
De persoonsgegevens van de leden worden verwerkt met onderstaande doelstellingen: 
 

- Onderzoek of persoon lid kan worden; 

- Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst (ledenadministratie, contributieheffing, 
informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten); 

- Versturen van doelgerichte (digitale) berichten (bijv. t.b.v. wedstrijdinformatie / lesuitval en 
evenementen); 

 
De vereniging gebruikt onderstaande persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doelstellingen 
voor de leden: 
 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Geboortedatum; 

- Adres; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- IBAN rekeningnummer; 

- Bijzonderheden; 

- Betaalgegevens; 
 
Op het inschrijfformulier kan indien noodzakelijk onder “Bijzonderheden” aanvullende 
persoonsgegevens worden vermeld. Dit kan relevante informatie zijn waarmee de Vereniging tijdens 
lessen, trainingen, wedstrijden en / of andere evenementen rekening mee dient te houden. Deze 
informatie kan bijzondere persoonsgegevens bevatten (bijvoorbeeld iemands fysieke welzijn of 
gezondheid). Vanuit de AVG zijn wij als Vereniging dan ook verplicht om expliciet toestemming te 
vragen voor het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens. Dit doen wij als Vereniging 
middels het tekenen voor ‘gelezen en akkoord’ van deze privacyverklaring bij inschrijving 
(inschrijfformulier). Indien de toestemming voor het verwerken van deze gegevens wordt ingetrokken 
(schriftelijk) zal de Vereniging deze niet meer verwerken en de gegevens verwijderen 
 
De grondslag voor het gebruik van deze persoonsgegevens is het uitvoeren van de volgende 
overeenkomsten: 
 

- Lidmaatschapsovereenkomst; 

- machtigingsformulier voor automatische incasso.  
 
De vereniging bewaart uw persoonsgegevens als volgt: 
 

- Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden 
uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden. 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de 
financiële administratie voor 7 jaar. 

 
 
  



Privacyverklaring Sportvereniging LIOS Lobith 
Versie 1.0  Pagina 3 van 4 

Verwerking persoonsgegevens van vrijwilligers (train(st)ers, vrijwilligers en bestuursleden) 
De persoonsgegevens worden verwerkt met onderstaande doelstellingen: 
 

- Administratie, communicatie aangaande evenementen, acties, vergaderingen en het uitvoeren 
van financiële handelingen zoals declaraties. 

 
De vereniging gebruikt onderstaande persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doelstellingen 
voor de leden: 
 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Geboortedatum; 

- Adres; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- IBAN rekeningnummer. 
 
De grondslag voor het gebruik van deze persoonsgegevens is het uitvoeren van de volgende 
overeenkomsten: 
 

- Vrijwilligersovereenkomst. 
 
De vereniging bewaart uw persoonsgegevens als volgt: 
 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de 
financiële administratie voor 7 jaar. 

 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee 
we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen. De door uw verstrekte gegevens verstekken wij niet 
aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Persoonsgegevens kunnen door de 
vereniging wel aan derden worden verstrekt indien u hier toestemming voor geeft. 
 
Opslag persoonsgegevens buiten de EU 
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die 
gevestigd zijn buiten de EU. 
 
Beeldmateriaal 
De Vereniging laat via sociale media, de website vereniging en digitale communicatie (bijvoorbeeld 
Facebook en WhatsApp) foto’s en video’s zien. Deze opnames kunnen worden gemaakt tijdens 
wedstrijden, trainingen en andere evenementen. Zowel vrijwilligers als leden kunnen hierop 
herkenbaar in beeld zijn. Dit beeldmateriaal zal de vereniging niet onnodig plaatsen. Vanuit de AVG is 
vereist dat wij als vereniging toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Hiertoe kan op 
het aanmeldingsformulier worden aangegeven of u, of uw minderjarige kind, op foto en / of video 
vastgelegd mag worden. Daarnaast is het voor alle leden mogelijk om schriftelijk bezwaar te maken 
tegen het gebruik van beeldmateriaal. Beeldmateriaal zal in geval van bezwaar en voor zover dat 
mogelijk is, verwijderd worden van de website, sociale media en worden vernietigd.  
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging 
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage 
te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij 
een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de 
Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens 
van de Vereniging hebben ontvangen. 
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Beveiliging persoonsgegevens 
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Papieren 
(inschrijf-) formulieren worden bewaard achter slot en grendel. 
Alleen voor leden die deel uitmaken van de turnselectie en deelnemen aan wedstrijden, worden naam 
en geboorte datum verstrekt aan de KNGU middels registratie in de online tool 'KNGU DigiMembers'. 
Deze gegevens zijn alleen door de penningmeester en ledenadministratie en afgeschermd met 
gebruikersnaam en wachtwoord. 
 
Minderjarigen 
De vereniging verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (< 16 jaar) wanneer hiervoor 
schriftelijke toestemming is verkregen van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Dit 
geldt naast aanmelden bij de vereniging bijvoorbeeld ook voor: 

- Inschrijven voor een bijeenkomst 

- aanmelden uitstapje / deelname aan actie; 
 
Links naar andere websites 
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing 
op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De 
Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 
privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
 
Wijziging van het privacy beleid 
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De 
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke 
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 
 
Contactgegevens 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken 
tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via 
onderstaande contactgegevens: 
 
Verantwoordelijke: K. Nissen / V. Jägers 
E-mail:   lioslobith@gmail.com 
 
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 


