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Privacyverklaring ROHDA ’76 

ROHDA ‘76, gevestigd aan Broekveldselaan 2, 2411NL Bodegraven, KVK 40464255, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

Contactgegevens:  

www.rohda76.nl 

Secretaris ROHDA ’76 (Functionaris Gegevensbescherming (FG)), Broekveldselaan 2, 
2411NL Bodegraven, 0172-14949, privacy@rohda76.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

ROHDA ‘76 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (lees 
lid van een voetbalvereniging) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in Sportlink: 

– KNVB relatienummer 

– Voor- en achternaam 

– Geslacht 

– Nationaliteit en geboorteland 

– Pasfoto 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– Bankrekeningnummer 

– BSN nummer (alleen betaalde functionarissen) 

– KNVB licentienummer (gediplomeerde trainers) 

– VOG (alleen sleutelfunctionarissen, zie protocol ongewenst gedrag) 

Op de Google Drive Bestuur worden de bestuurszaken en -documenten opgeslagen en deze 
zijn alleen inzichtelijk voor de ROHDA ’76 bestuursleden. Op de website en in de jaargids 
worden een beperkt aantal persoonsgegevens gepubliceerd. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze dienst en/of website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die 
jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze schriftelijk toestemming hebben van ouders of voogd. De 
verwerkingsactiviteiten worden bijgehouden in een (Sportlink)register en op de Google Drive 
Bestuur. Website: we kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij 
raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo 

Vastgesteld 08-05-2018 

http://www.rohda76.nl
mailto:privacy@rohda76.nl


te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op 
via privacy@rohda76.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Jaargids: in de jaargids worden 
de teamgegevens en allerlei overige clubinformatie vermeld. De jaargids is alleen 
beschikbaar voor de leden. Bewakingsbeelden: voor de veiligheid van de leden en 
bezoekers van ons sportcomplex worden bewakingsbeelden bewaard bij BBD en worden na 
een beperkte tijd (max. 4 weken) automatisch overschreven. De beelden worden alleen 
bekeken na een calamiteit. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

ROHDA ‘76 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Lidmaatschap ROHDA ’76 en KNVB, inclusief spelerspasbeheer. 

– Het afhandelen van jouw contributie, vergoedingen en sponsorbijdragen. 

– Verzenden van onze verenigingsmailingen. 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor wedstrijd-, training- en 
teaminformatie. 

– Je te informeren over vereniging- en teamzaken. 

– Contactinformatie in geval van calamiteiten. 

– Bewakingsbeelden voor de veiligheid van de leden en bezoekers. 

– Verslagen, foto’s en filmpjes voor het vastleggen van de clubhistorie. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

ROHDA ‘76 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken 
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld een medewerker van ROHDA ‘76) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

ROHDA ‘76 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens: max. 2 jaar na 
beëindigen lidmaatschap en/of contract; Financieel/Belastingtechnische gegevens: max. 7 
jaar vanwege fiscale bewaarplicht; Jaargids: max. 2 jaar; Sollicitaties: max. 4 weken na 
beëindiging sollicitatieprocedure; Bewakingsbeelden: max. 4 weken; Clubblad Dug-out: 
oneindig, vanwege clubhistorische waarde; Verslagen, foto’s en filmpjes: oneindig, vanwege 
clubhistorische waarde. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
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ROHDA ‘76 verstrekt en/of verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend 
verstrekken indien dit nodig is voor het lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ROHDA 
‘76 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een 
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt 
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@rohda76.nl. Legitimatie is 
verplicht. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek . ROHDA 
‘76 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

ROHDA ‘76 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens versturen wij jouw gegevens via een 
beveiligde internetverbinding (Sportlink - AVG aspecten opgenomen in de voorwaarden voor 
verenigingen; Google Drive – Google privacy richtlijnen) en via de “bcc” per e-mail. Als jij het 
idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via privacy@rohda76.nl of het bestuur van ROHDA ‘76. 

Wettelijke basis 

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), ingangsdatum 25 mei 
2018. 

Bijlagen 

Model geheimhoudingsverklaring, Model toestemmingsverklaring, Model 
verwerkersovereenkomst, Verwerkingsregister, Sleutelregistratie
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