
Beste leden, ouders/verzorgers en supporters van HV 
Langeveen, 
 
HV Langeveen verwerkt net zoals alle andere (sport)verenigingen 
persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant 
informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste 
vragen over de verwerking van persoonsgegevens door HV Langeveen.  
 
Wat zijn persoonsgegevens?  
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. 
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden 
spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar 
bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum of spelersnummer. 
Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig 
mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.  
 
Van wie verwerkt HV Langeveen persoonsgegevens?  
HV Langeveen verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of 
indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn 
bijvoorbeeld gegevens van:  

 Jeugdleden en vrijwilligers van HV Langeveen 
 Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij onze vereniging of 

ooit een lidmaatschap hebben gehad 
 Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een 

relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Denk hierbij aan 
sponsoren of ‘Vrienden van HV Langeveen.’ 

 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn 
persoonsgegevens? 
Alle organisatieonderdelen van HV Langeveen verwerken persoonsgegevens. 
Dit kunnen bestuursleden zijn, maar ook commissieleden. Het verwerken van 
de persoonsgegevens gaat o.a. via de mail en ook worden ze opgeslagen op 
een computer of laptop. Daarnaast staan sommige persoonsgegevens vermeld 
op de website van HV Langeveen of in het Doelpuntje dat jaarlijks wordt 
gepubliceerd en verspreid onder leden en sponsoren.  
 
Waarvoor verwerkt HV Langeveen persoonsgegevens?  
Als je lid wilt worden van HV Langeveen of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger 
of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens 
nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven 
als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent 
Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger. Als je eenmaal lid of relatie van HV 
Langeveen bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam 
en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te 
informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag 
stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.  
 
 
 



Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. 
HV Langeveen doet bijvoorbeeld jaarlijks mee aan de Rabobank Clubkas 
Campagne. Hiervoor kan worden gekozen om een filmpje te maken, waarin 
speelsters/spelers zichtbaar zijn. Ook is HV Langeveen zoals je misschien wel 
weet, actief op Facebook en haar website. Foto’s van bepaalde activiteiten 
worden hierop gepubliceerd. Denk hierbij aan activiteiten als het jeugdkamp of 
het Einde Seizoensfeest. Ook kan het zijn dat er namen worden genoemd in 
zo’n publicatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jeugdlid dat het grootste 
bedrag heeft opgehaald tijdens de sponsorloop.  
 
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. 
Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom 
contributie, statistische analyses enzovoorts.  
 
Verwerkt HV Langeveen ook bijzondere persoonsgegevens?  
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over 
gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens 
betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat 
moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. 
In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is 
voor onze dienstverlening. 
 
Hoe gaat HV Langeveen met mijn persoonsgegevens om?  
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan 
noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel 
waarvoor zij zijn, verwerkt. 
 
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?  
De leden van onze vereniging kunnen je gegevens inzien. Binnen onze 
vereniging, kunnen leden elkaars geboorte-datum, spelersnummer en (mobiele) 
telefoonnummer zien (tenzij je straks aangeeft dat deze gegevens geheim zijn). 
Deze gegevens worden jaarlijks gepubliceerd in het Doelpuntje. Dat kan 
handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. 
 
Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen (bijvoorbeeld een regio of 
steunpunt) en het NHV kunnen je persoonsgegevens alleen worden 
geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie 
toegang toe moeten hebben. 
 
Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden na uitschrijving bewaard in 
het Sportlink systeem. Dat wil niet zeggen dat HV Langeveen dan nog bij je 
gegevens kan: deze zijn voor HV Langeveen niet langer zichtbaar. Ook bewaart 
HV Langeveen zelf geen gegevens van uitgeschreven leden. Wel is het zo, dat 
wanneer een lid zich uitschrijft bij de vereniging en zich vervolgens na een 
bepaalde periode weer aanmeldt, de gegevens weer automatisch worden 
teruggehaald. De gegevens worden dus ergens opgeslagen, zonder dat 
mensen erbij kunnen.  
 



Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  
Bij de verwerking van persoonsgegevens is HV Langeveen gebonden aan de 
daarvoor geldende wet- en regelgeving.  
 
Kan ik zien welke gegevens HV Langeveen van mij verwerkt?  
Ja, in het Doelpuntje, op de website en op de Facebookpagina is zichtbaar 
welke gegevens HV Langeveen van jou verwerkt. HV Langeveen heeft ook 
adressen van spelers, leden en sponsoren. Deze staan niet vermeld in het 
Doelpuntje. Deze gegevens kun je dus niet van ‘buitenaf’ zien. Natuurlijk kun 
je ten alle tijde vragen aan het bestuur of een commissie welke gegevens van 
jou worden verwerkt.  
 
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door HV 
Langeveen kun je terecht bij het bestuur (bestuurhvlangeveen@gmail.com).  
 
Waar geef ik toestemming voor? 
Natuurlijk zijn sommige gegevens broodnodig voor de organisatie van een 
vereniging. HV Langeveen moet haar leden kunnen contacteren door middel 
van mail of de telefoon. Toch kan HV Langeveen zich voorstellen dat niet 
iedereen staat te springen om foto’s of telefoonnummer van zichzelf terug te 
zien op Facebook op de website. Daarom geeft HV Langeveen je de 
mogelijkheid om dat aan te geven. Ook ouders kunnen hieronder wel of geen 
toestemming geven over de publicatie van persoonsgegevens van hun kind. 
Kinderen die 16 jaar of ouder zijn, mogen wettelijk gezien zelf beslissen over 
publicatie van hun persoonsgegevens.  
 
We vragen je onderstaand formulier terug te sturen naar 
bentepouwels@hotmail.com. Bente maakt een overzicht waarin staat vermeld 
welke gegevens van een speler/lid wel of niet mogen worden gepubliceerd. Dit 
overzicht kan alleen worden geraadpleegd door bestuursleden.  
 
Alvast hartelijk bedankt.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het bestuur van HV Langeveen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toestemmingsformulier 
 

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, vragen we je dit door, of samen met je, 
ouders in te vullen. 

 
Naam: …… 
 
In de laatste drie kolommen kun je ‘wel’ of ‘niet’ vermelden. Het kan natuurlijk zo zijn, dat 
je het goed vind om iets te publiceren in het Doelpuntje, maar niet op de website of 
Facebookpagina van HV Langeveen.  
 

Welk 
persoonsgegeven? 

In het 
Doelpuntje 

Op de website Op de 
Facebookpagina 

Het publiceren van 
mijn 
telefoonnummer. 

   

Het publiceren van 
mijn e-mailadres. 

   

Het publiceren van 
mijn 
geboortedatum. 

   

Het publiceren van 
foto’s waarop ik te 
zien ben. 

   

 
 
Ruimte voor eventuele opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


