Privacyverklaring GC&FC Olympia
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met onze vereniging. Zo geven leden
bij inschrijving hun naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), emailadres(sen) en bankrekeningnummer ten behoeve van de uitvoering van de
lidmaatschapsovereenkomst.
Om te kunnen functioneren als voetbalvereniging is het noodzakelijk (een deel) van
uw persoonsgegevens binnen de vereniging en met de KNVB te delen. Olympia gaat
hier zo zorgvuldig mogelijk mee om en persoonsgegevens worden niet langer dan
noodzakelijk met in achtneming van wettelijke bewaartermijnen bewaard. Olympia
treft waar mogelijk passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen
verlies, ongeautoriseerde toegang of onrechtmatige verwerking.
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of inzage,
correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, voor zover dit niet in de weg
staat aan het kunnen functioneren als lid van onze vereniging en van de KNVB, kunt
u contact opnemen met secretaris@gcfc-olympia.nl Voor inzage is het noodzakelijk
om je identiteit aan te tonen zodat we zeker weten dat je bent wie je zegt te zijn.
Als voetbalvereniging zijn we aangesloten bij de KNVB waarbij de persoonlijke
gegevens worden verwerkt in het landelijke netwerk Sportlink, zoals bij de meeste
sportbonden in Nederland.
In de digitale spelerspas, die er voor ieder competitie spelend lid is, kunt u zelf een
deel van uw persoonlijke gegevens in Sportlink aanpassen en bepalen hoe zichtbaar
uw informatie is via de spelerspas. De digitale spelerspas is onder meer verplicht en
wordt gebruikt bij het spelen van competitiewedstrijden, het leiden van wedstrijden
als scheidsrechter, voor assistent-scheidsrechters bij de senioren en wedstrijden in
de A-categorie.
De informatie opgeslagen in de administratie in Sportlink is bij/via Olympia
gedurende uw lidmaatschap ter uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst
toegankelijk voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De ledenadministratie
KNVB
Penningmeester
Secretaris van het bestuur
Wedstrijdsecretarissen
Manager junioren en Manager pupillen
Websitebeheerder / tevens contactpersoon Sportlink

De informatie, die u verstrekt bij aanmelden als aspirant lid wordt maximaal voor
een periode van 2 jaar bewaard, daarna wordt de wachtlijst opgeschoond, en is
toegankelijk voor de ledenadministratie. De informatie wordt uitsluitend gedeeld met
degenen die over nieuwe aannames voor de betreffende leeftijdsgroep gaan.
Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum of teamgegevens
worden ten behoeve van de indeling van teams, de communicatie met en in de
teams en de uitvoering van het vrijwilligersbeleid van Olympia gedeeld met:

•
•
•

leeftijds-coördinatoren en coördinatoren senioren zaterdag, zondag
niet selectie, zondag selectie en vrouwen (voor zover u onder de
betreffende categorie valt)
leiders en trainers van het team waar je (uw kind) in speelt (uitsluitend
de gegevens van dat team)
vrijwilligerscommissie en de commissie/werkgroep/coördinator waar u
uw vrijwilligerstaak invult (alle leden)

Uw e-mailadres of woonadres wordt gebruikt voor communicatie tussen de
vereniging en (de verzorgers van) de leden zoals hierboven genoemd en als bundel
voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven en de Presentatiegids.
Namen van spelende jeugdleden worden gepubliceerd via de website bij (het
bekend maken van) de teamindeling zodat U(w kind) weet in welk team hij/zij is
ingedeeld, maar ook wie de teamgenootjes zijn. Als leiders en trainers bekend zijn,
wordt ook deze informatie (tenminste de naam) breed gedeeld.
Namen en een (anoniem/algemeen)contactadres/nummer worden gepubliceerd
op o.a. de website van al diegenen die een contactfunctie hebben binnen de
vereniging zoals leden van het bestuur en de jeugdcommissie. Doel: inzichtelijk
maken wie wat doet en een mogelijkheid bieden aan leden om contact op te nemen.
Na melden van aftreden / stoppen met de betreffende taak/functie worden deze
gegevens z.s.m. verwijderd.
De website van Olympia maakt gebruik van analytische cookies om de digitale
dienstverlening te verbeteren. Dit is anoniem. Uw registratie als gebruiker van de
website is uitsluitend toegankelijk voor de websitebeheerder en wordt verwijderd als
u zich als gebruiker afmeldt.
Activiteiten naast competitievoetbal
Naast lidmaatschap van de vereniging voor voetbalactiviteiten, biedt en faciliteert
onze vereniging tal van activiteiten en evenementen. Voor zover ten behoeve van
deze activiteiten of evenementen persoonsgegevens worden gedeeld en
opgeslagen, worden deze maximaal twee jaar bewaard na afloop van de betreffende
activiteit / evenement.
Tenslotte worden er ook vanuit Olympia regelmatig foto’s gemaakt rond
voetbalwedstrijden en andere activiteiten en ontvangt de vereniging foto’s via leden,
supporters, etc.. Olympia heeft een archief, deels afgedrukt en deels digitaal, met
duizenden foto’s tot meer dan honderd jaar terug, dat mooie herinneringen en een
beeld oproept aan toen … . We zullen met publicatie net als voorheen zorgvuldig
blijven omgaan. Een toestemmingsbeleid wordt nog verder uitgewerkt. Staat
desondanks u of uw kind herkenbaar op een digitaal gepubliceerde afbeelding waar
u bezwaar tegen heeft, dan horen we dat graag en wordt de afbeelding direct
verwijderd en/of van een balk voorzien.
Olympia zal dit privacyreglement verder uitwerken en regelmatig updaten. Als U
suggesties heeft voor verbeteringen of vragen heeft over dit reglement kunt u
contact opnemen met Gaby Dols, secretaris van het bestuur, via secretaris@gcfcolympia.nl

