
 

PRIVACYBELEID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 | P a g i n a  
 

Privacybeleid S.V. Terheijden  

 

S.V. Terheijden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit 

privacybeleid 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. S.V. Terheijden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 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 vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het 

doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons 

wenst op te nemen, kan dit.  

Gerechtvaardigd belang  

In het kader van de promotie van S.V. Terheijden worden elk jaar teamfoto’s gemaakt (met daarbij 

vermeld de namen van spelers en staf). De teamfoto’s worden gepubliceerd op de website 

www.svterheijden.nl en of op social media-kanalen van de verenging. Staf en spelers (of hun 

verzorgers indien jonger dan 16 jaar) zal om toestemming gevraagd worden voor het maken en 

publiceren van deze foto. Het niet op de foto willen heeft op geen enkele manier invloed op het 

lidmaatschap.  

  

http://www.svterheijden.nl/
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Verwerking van persoonsgegevens van spelers en/of de ouder(s)/verzorger(s) 

als de speler minderjarig is  

Persoonsgegevens van spelers worden door S.V. Terheijden verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en):  

- Uitvoering geven aan de voetbalsport of activiteiten ter bevordering van het verenigingsgevoel.  

- Grondslag voor deze persoonsgegevens is: het lidmaatschap.  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.V. Terheijden de volgende persoonsgegevens van u 

vragen:  

- Voornaam;  

- Tussenvoegsel;  

- Achternaam;  

- Adres;  

- Telefoonnummer;  

- E-mailadres;  

- Geboortedatum;  

- Geslacht;  

- Nationaliteit;  

- Bankgegevens.  

Uw persoonsgegevens worden door S.V. Terheijden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode:  

- Gedurende de periode dat men lid is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 

zeven jaar. Of langer met toestemming voor historie/reünie.  

Uw persoonsgegevens worden door S.V. Terheijden opgeslagen in:  

- Fysieke mappen bij de verantwoordelijke voor de ledenadministratie  

- Sportlink *) 

- Een deel van uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan koepelorganisatie KNVB.  

*)Het privacyniveau in Sportlink staat standaard op afgeschermd. De leden kunnen hun privacyniveau 

zelf wijzigen via de app van voetbal.nl. Over de consequenties die dit heeft, staat hier de nodige 

informatie:  

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000129377-privacy-informatie-knvb  

 

  

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000129377-privacy-informatie-knvb
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Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers  

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door S.V. Terheijden verwerkt ten behoeve van de 

volgende doelstelling(en):  

- Uitvoering geven aan de voetbalsport of activiteiten ter bevordering van het verenigingsgevoel.  

- Grondslag voor deze persoonsgegevens is: het overeengekomen uit te voeren vrijwilligerswerk.  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SV Helios de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

- Voornaam;  

- Tussenvoegsel;  

- Achternaam;  

- Telefoonnummer;  

- E-mailadres;  

- Geboortedatum;  

- Bankgegevens.  

Uw persoonsgegevens worden door S.V. Terheijden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode:  

- Gedurende de periode dat men vrijwilliger is en daarna alleen in de financiële administratie voor 

maximaal zeven jaar. Of langer met toestemming voor historie/reünie.  

Indien nodig worden ww persoonsgegevens door S.V. Terheijden opgeslagen in:  

- Fysieke mappen bij de verantwoordelijke voor de ledenadministratie  

- Sportlink *)  

- Een deel van uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan koepelorganisatie KNVB.  

*)Het privacyniveau in Sportlink staat standaard op afgeschermd. De leden kunnen hun privacyniveau 

zelf wijzigen via de app van voetbal.nl. Over de consequenties die dit heeft, staat hier de nodige 

informatie:  

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000129377-privacy-informatie-knvb  

  

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000129377-privacy-informatie-knvb
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Verwerking van persoonsgegevens van donateurs (steunende leden)  

Persoonsgegevens van donateurs worden door S.V. Terheijden verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en):  

- Uitvoering geven aan de ondersteuning van de voetbalsport bij S.V. Terheijden.  

- Grondslag voor deze persoonsgegevens is: het lidmaatschap.  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.V. Terheijden de volgende persoonsgegevens van u 

vragen:  

- Voornaam;  

- Tussenvoegsel;  

- Achternaam;  

- Telefoonnummer;  

- E-mailadres;  

- Geboortedatum;  

- Bankgegevens.  

Uw persoonsgegevens worden door S.V. Terheijden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode:  

- Gedurende de periode dat men Donateur is en daarna alleen in de financiële administratie voor 

maximaal zeven jaar. Of langer met toestemming voor historie/reünie.  

Indien nodig worden uw persoonsgegevens door S.V. Terheijden opgeslagen in:  

- Fysieke mappen bij de verantwoordelijke voor de ledenadministratie  

- Sportlink *) 

- Een deel van uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan koepelorganisatie KNVB.  

*)Het privacyniveau in Sportlink staat standaard op afgeschermd. De leden kunnen hun privacyniveau 

zelf wijzigen via de app van voetbal.nl. Over de consequenties die dit heeft, staat hier de nodige 

informatie:  

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000129377-privacy-informatie-knvb  

 

 

 

 

  

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000129377-privacy-informatie-knvb
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Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers  

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door S.V. Terheijden verwerkt ten behoeve van 

de volgende doelstelling(en):  

- Administratieve doeleinde;  

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;  

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.  

- Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht;  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.V. Terheijden de volgende persoonsgegevens van u 

vragen:  

- Voornaam;  

- Tussenvoegsel;  

- Achternaam;  

- (Zakelijk) Telefoonnummer;  

- (Zakelijk) E-mailadres  

- Bankgegevens.  

Uw persoonsgegevens worden door S.V. Terheijden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode:  

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 

maximaal zeven jaar.  

Indien nodig worden uw persoonsgegevens door S.V. Terheijden opgeslagen in:  

- Fysieke mappen bij de verantwoordelijke voor de financiële administratie;  

- Boekhouding  
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Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers  

Persoonsgegevens van medewerkers worden door S.V. Terheijden verwerkt ten behoeve van de 

volgende doelstelling(en):  

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.  

- Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de arbeidsovereenkomst.  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.V. Terheijden de volgende persoonsgegevens van u 

vragen:  

- Voornaam;  

- Tussenvoegsel;  

- Achternaam;  

- Telefoonnummer;  

- E-mailadres;  

- Geboortedatum;  

- Salarisgegevens;  

- Kopie ID;  

- BSN-nummer;  

- Bankgegevens.  

Uw persoonsgegevens worden door S.V. Terheijden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode:  

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie 

voor maximaal zeven jaar.  

Uw persoonsgegevens worden door S.V. Terheijden opgeslagen in:  

- Fysieke mappen bij de verantwoordelijke voor de ledenadministratie;  

- Salarisadministratie/Financiële administratie.  

- Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan koepelorganisatie KNVB. Voor de 

hoofdtrainer is dit verplicht.  

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.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  

- Het verzorgen van de ledenadministratie via Sportlink;  

- Het verzorgen van de internetomgeving/website van SV Terheijden;  

- De financiële administratie in e-boekhouden.nl geleverd door Lexview;  

- Het verzorgen van de salarisadministratie door Lexviw;  

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via Sportlink.  

Wij pogen nooit persoonsgegevens door te geven aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst 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 
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(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.  

Binnen de EU  

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

Minderjarigen  

- Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger.  

Bewaartermijn  

S.V. Terheijden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

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 S.V. Terheijden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 

aan geheimhouding daarvan; 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;  

- Wij 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 zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  

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 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.  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuur@svterheijden.nl. S.V. Terheijden zal 

zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

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 toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  
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Social Media S.V. Terheijden  

 

Inleiding  

Social media als Facebook, Twitter en Instagram zijn onlosmakelijk met de huidige tijd verbonden. 

Hiermee hebben wij als S.V. Terheijden ook dagelijks mee te maken. Communicatie gaat snel en 

uitspraken zijn zo gedaan en, belangrijk, op het internet niet of nauwelijks uit te wissen. Social media 

kan, indien verantwoord gebruikt, een waardevol en doeltreffend instrument zijn om informatie te 

delen over onze sport en onze vereniging. Het kan echter ook een risico inhouden voor vertrouwelijke 

en specifieke informatie én onze reputatie. Daarnaast kan het ook conflicteren met wettelijke 

verplichtingen (o.a. AVG). Een goed gebruik van social media is dan ook in ieders belang. Social media 

mag nooit worden gebruikt op een manier die schadelijk is voor de vereniging of haar leden, inclusief 

vrijwilligers, medewerkers en bestuurs- en commissieleden.  

Richtlijnen voor het gebruik van social media  

Een goede richtlijn voor het correct en veilig communiceren in de onlinewereld is om dat te doen 

vanuit dezelfde waarden en normen, zoals je dat doet in de echte wereld. Gebruik van online media is 

leuk en inspirerend, maar overdenk wat je schrijft, zegt en doet. Wees respectvol en denk na voordat 

je op ‘verzenden’ drukt. Aanleiding of context van communicatie via social media is niet altijd even 

duidelijk en kan verkeerd geïnterpreteerd worden. Natuurlijk is er een groot verschil tussen spreken 

uit naam van de vereniging, spreken over de vereniging, spreken namens jezelf of spreken namens een 

ander persoon. Echter, zelfs wanneer, in privé́ online conversaties blijkt dat je lid bent van S.V. 

Terheijden, kan dat worden uitgelegd als een mening of uitspraak namens S.V. Terheijden, met alle 

gevolgen van dien. Besef dat op internet niets uitwisbaar is. Alles wat online wordt geplaatst blijft lang 

bestaan. Houd dit in gedachte voordat je iets op het internet plaatst. Je kunt er later dan ook geen spijt 

van krijgen!  

Je bent als verenigingslid medeverantwoordelijk voor de bescherming van je reputatie en die van onze 

vereniging. Het kan voorkomen dat je tijdens het surfen op het web, of tijdens je conversaties op een 

van de social media platforms, stuit op negatieve berichten over jezelf, en/of andere personen van S.V. 

Terheijden. Wanneer je uitingen leest die volgens jou van belang zijn, zoals bijvoorbeeld seksueel 

getinte uitingen of pesterijen, meld dit dan bij het kader of de waarden en normencommissie.  
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Gebruik van Social Media via S.V. Terheijden-accounts  

Het gebruik van accounts van S.V. Terheijden is alleen toegestaan door de aangewezen beheerders 

van de betreffende accounts. Alleen zij kunnen via social media spreken namens S.V. Terheijden. De 

basisprincipes van dit account zijn:  

- Spreek alleen namens S.V. Terheijden en verkondig geen meningen of opinies, tenzij besproken 
met het bestuur.  

- Verspreid geen vertrouwelijke informatie over S.V. Terheijden en/of anderen.  
- Doe geen lasterlijke uitspraken over:  

o S.V. Terheijden en belanghebbenden;  
o Mede clubleden;  
o Andere partners, andere verenigingen; 
o (Assistent)scheidsrechters.  

- Plaats geen leugens, dubieuze, lasterlijke, grove, bedreigende teksten en/of afbeeldingen.  
- Citeer of plaats alleen teksten en/of afbeeldingen van medespelers, andere spelers of 

belanghebbenden met hun uitdrukkelijke toestemming.  
 

Fotograferen en filmen  
Bij S.V. Terheijden zijn verschillende (huis)fotografen actief. Iedereen die de toegangspoorten van 

Sportpark Ruitersvaart passeert geeft daarmee automatisch toestemming dat er foto’s van die persoon 

gemaakt mogen worden. Als bezoekers van het sportpark om welke reden dan ook niet gefotografeerd 

willen worden, dienen zij dit direct kenbaar te maken bij de desbetreffende fotograaf. Foto’s van de 

(huis)fotografen worden door S.V. Terheijden gebruikt voor PR-doeleinden en kunnen gepubliceerd 

worden op de website en social media. Mocht je ongewenst op een foto staan? Maak dit kenbaar met 

een mail aan bestuur@svterheijden.nl. 

Deze regelt geldt alleen voor bezoekers van S.V. Terheijden en niet voor bezoekers van andere 

verenigingen die ook gebruik maken van de faciliteiten van Sportpark Ruitersvaart.  

Sancties bij overtreding social media protocol  

Bij overtreding van dit social media-protocol kunnen, afhankelijk van de aard en ernst daarvan, sancties 

worden opgelegd. Hierbij gaat het om sancties als:  

- Waarschuwing;  

- Schorsing;  

- Verwijdering van de vereniging.  

Sancties worden door het bestuur genomen na eventueel advies na de waarden en normencommissie. 

 

Vragen  

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

ons op. 

Contactgegevens:  

S.V. Terheijden  

Sportpark Ruitersvaart Ruitersvaartseweg 1   

4844 AA Terheijden   

bestuur@svterheijden.nl 

mailto:bestuur@svterheijden.nl

