Persoonsgegevens; daar is SV Orion zuinig op!
De snelle technologische ontwikkelingen bieden steeds meer mogelijkheden om
persoonsgegevens te verwerken. Ook SV Orion maakt gebruik van moderne technieken om
met haar leden en overige bezoekers van de website te communiceren. Tegelijkertijd vraagt
dat om aandacht voor de privacy van onze leden. SV Orion hecht grote waarde aan de
adequate verwerking van de persoonsgegevens van de leden. SV Orion vraagt bij de
inschrijving dan ook alleen om gegevens die een relatie hebben met het uitvoeren van de
verenigingsactiviteiten. Hierbij wordt de club ook een aantal regels opgelegd door de KNVB.
Bij de inschrijving vraagt SV Orion toestemming om enkele gegevens te mogen gebruiken.
De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn
geregistreerd. Maillijsten en andere persoonsgebonden gegevens worden door SV Orion niet
aan derden verstrekt of verkocht zonder uitdrukkelijke toestemming van de leden.
Doel gebruik persoonsgegevens
SV Orion gebruikt de persoonsgegevens van de leden met als doel haar leden zo compleet
mogelijk te informeren over de verenigingsactiviteiten en zaken die hiermee verband
houden, zoals bijvoorbeeld het innen van de contributie. Dit maakt de interne communicatie
tussen de leden van SV Orion mogelijk.
Publicatie foto’s
Op de website en in de nieuwsbrief worden met regelmaat foto’s gebruikt ter illustratie van
de activiteiten binnen onze vereniging. Deze foto’s van bijvoorbeeld het team,
spelmomenten en teamactiviteiten worden geplaatst door de leiders van de elftallen en
door de beheerders van de website. De publicatie van de foto’s dient alleen ter illustratie.
Mogelijkheid tot bezwaar tegen publicatie persoonsgegevens en fotomateriaal
Hierbij stelt SV Orion de leden en ouders van de jeugdleden in de gelegenheid om bezwaar
te maken tegen het gebruik van bepaalde persoonsgegevens en/of fotomateriaal van
zichzelf en/of het jeugdlid. Wij stellen dan alles in het werk om publicatie van materiaal op
de website te voorkomen. Stuur voor dit verzoek een email naar info@sv-orion.nl met de
titel “bezwaar gebruik persoonsgegevens”. Vermeld in de email naam en geboortedatum
(jeugd)lid en specificeer die items waar bezwaar tegen is: publicatie foto’s en/of
naamsvermelding ( voor- en achternaam ) op website.
Mogelijkheid tot bezwaar gebruik gegevens door KNVB
SV Orion is verplicht een aantal gegevens door te geven aan de KNVB. De KNVB gebruikt
deze gegevens voor de voetbalcompetitie, cursussen, jeugdactiviteiten, reclame- en
marketingacties of sportgerelateerde onderzoeken. Als vereniging hebben wij géén invloed
op het gebruik van het adressenbestand door de KNVB. Stuur bij bezwaar een brief naar
KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist. Vermeld in de brief naam en geboortedatum (jeugd)lid en
het KNVB relatienummer.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Ieder lid of ouder van een jeugdlid kan om een opgave vragen van de in de
ledenadministratie opgenomen persoonsgegevens. Ook heeft men bij de her-inschrijving
toegang gekregen tot deze gegevens en kan men deze zelf via een beveiligde verbinding
online wijzigen. Heeft u vragen over de gegevens die in de ledenadministratie zijn
opgenomen? Stuur dan een email naar info@sv-orion.nl
Disclaimer
Informatie op de website en in de nieuwsbrief wordt door SV Orion met zorg samengesteld.
Indien de websitebeheerders van SV Orion berichten op de website aantreffen die in strijd
zijn met de belangen van onze leden, dan maakt SV Orion gebruik van het recht om direct en
zonder opgaaf van redenen deze informatie van de website af te halen. SV Orion stelt alles in
het werk om misbruik van de gegevens op de website te voorkomen. Mocht een lid geen
bezwaar hebben aangetekend tegen het gebruik van de persoonsgegevens, maar bij
publicatie alsnog aangeeft geen toestemming te geven voor een specifieke publicatie, dan
kan hij/zij dit kenbaar maken en zal SV Orion de gegevens in alle redelijkheid verwijderen.
Vragen privacybeleid
Met vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid kunt u contact opnemen met het
bestuur van SV Orion. Uiteraard neemt een lid van het hoofdbestuur dan contact met u op.
Schrijf een mail naar info@sv-orion.nl of stuur een brief naar
SV Orion
Postbus 249
6500 AE Nijmegen.

