
Privacybeleid K.V. Roreko 
 
Aanleiding 

 
Zoals u wellicht weet gaat op 25 mei 2018 de nieuwe Europese wetgeving in, de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AGV). Als gevolg van deze wetgeving worden ook aan 
sportclubs extra regels opgelegd om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van hun 
leden. 

 
Waar gaat het om ? 

 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat 
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit beleid voor 

u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u 
vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail 

aan: penningmeester@kvroreko.nl  
 
Wat betekend dit voor u? 

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 

persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze 
persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 
 

Doel  Welke persoonsgegevens Bewaartermijn  Ontvangers 

        

Aanmelding 

lidmaatschap 
binnen de 

vereniging en 
KNKV. 

 Voornaam 

 Achternaam 

 Adres 

 Geboortedatum 

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

 Bankrekeningnummer 

  

Gedurende de 

looptijd van de 
overeenkomst en tot 

2 jaar daarna, daarna 
alleen in de 
financiële 

administratie voor 7 
jaar. 

 Technische Commissie 

 Penningmeester 

 KNKV 

Versturen 
digitale 

berichten, 
waaronder 

nieuwsbrief 

 Voornaam 

 Achternaam 

 E-mailadres 

  

Zolang als men 
aangemeld is, 

afmelden kan door 
de link onderaan 

elke nieuwsbrief 

 PR & Communicatie 

 

Wat kunt u zelf doen? 

 

Als u onverhoopt gegevens, foto’s of andere zaken op onze website/onze sociale media of via 
andere kanalen ziet waarvan u denkt dat uw privacy wordt beschadigd doe daarvan dan a.u.b. 
een melding via penningmeester@kvroreko.nl zodat we het kunnen wijzigen of het e.e.a. met 

elkaar bespreekbaar kunnen maken.  
 

Daarnaast maakt de KNKV gebruik van de Sportlink app. Hierin staan de wedstrijden, 
uitslagen, standen, maar ook de adressen van verenigingen en de “spelerskaarten” van alle 
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leden en tegenstanders. In deze app heeft u drie mogelijkheden om u te presenteren. Te weten 

“open”, “normaal” en “beperkt”. U kunt deze wijzigen in de app onder het kopje 
“instellingen”, “mijn persoonsgegevens”, naar beneden scrollen daar kunt u het wijzigen en 

zelf bepalen welke gegevens u zichtbaar wilt hebben voor anderen. Voor alle spelers hebben 
wij dit standaard ingesteld op afgeschermd. Dit houdt in dat alleen de scheidsrechter, een 
beperkte periode, de spelers kan zien indien ze opgesteld zijn in een wedstrijd die zij/hij moet 

fluiten . 
 

Tot slot 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht of opmerking heeft over de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om 

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw 
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

De Wijk, 22 mei 2018. 
 

 
Het bestuur K.V. Roreko 
 

 
 

 
Link t.b.v. aanpassen privacy niveau Sportlink: 
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000130132-

zichtbaarheid- in-de-apps-van-sportlink 
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