PRIVAVY WAARBORG Sv Blauw Geel’38/JUMBO
Als je lid bent van Sv Blauw Geel’38/JUMBO dan betekent dit dat persoonsgegevens worden
opgenomen in de ledenadministratie.
De ledenadministratie maakt hiervoor gebruik van het programma: Sportlink. Sportlink is de
gegevens bewerker van de KNVB en verwerkt de gegevens die de KNVB en Sv Blauw
Geel’38/JUMBO aanleveren.
In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sportlink jouw privacy, onder
andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde
gedragscodes.

DRIE PRIVACY NIVEAUS
Een privacy niveau is persoonlijk. Het privacy niveau bepaalt welke van jouw
persoonsgegevens met anderen gedeeld worden. Elk individu heeft een eigen persoonlijk
privacy niveau.
Personen die gebruik maken van de Voetbal.nl app of de KNVB Wedstrijdzaken app hebben
de keuze uit 3 niveaus: Afgeschermd, Normaal en Beperkt.
1. Afgeschermd. Met dit privacy niveau worden personen als Afgeschermd getoond.
Personen kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze
situatie is de ondersteuning van officiële processen zoals het Digitaal
Wedstrijdformulier. Persoonsgegevens die nodig zijn om iemand tijdens het proces te
legitimeren worden zijn beschikbaar voor de gebruiker.
2. Normaal. Met dit privacy niveau maken personen zich in de app bekend aan anderen.
Personen kunnen worden gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto
beschikbaar voor anderen.
3. Beperkt. Met dit privacy niveau worden alle persoonsgegevens van een persoon
beschikbaar gesteld aan anderen.

PRODUCTEN
De instelling van jouw privacy niveau heeft invloed op verschillende producten. Voor meer
informatie over de impact van het privacy niveau in een specifiek product vind je hieronder
enkele links naar een meer gedetailleerde beschrijving.
KNVB Wedstrijdzaken app


Welke privacy niveaus zijn er binnen de KNVB Wedstrijdzaken app?

Voetbal.nl app


Welke privacy niveaus zijn er binnen de Voetbal.nl app? De Voetbal.nl app wordt
uitgegeven door Voetbalmedia B.V.

PRIVACY INSTELLING AANPASSEN
Je kunt zelf jouw privacy instelling op verschillende manieren aanpassen.
Zelf wijzigen in de app (KNVB Wedstrijdzaken of Voetbal.nl)
In de app kan je onder persoonlijke instellingen je privacy niveau op elk moment wijzigen.
Hiervoor moet de app wel eerst op je mobiele telefoon geïnstalleerd te zijn.

ALGEMENE VERORDENING
GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Op 25 mei 2018 gaat de Europese privacywetgeving in die de Nederlandse wetgeving op dit
gebied vervangt. Sportbonden en verenigingen hebben in deze nieuwe situatie de rol van
‘verantwoordelijke’ en moeten met hun leden/betrokkenen een privacyreglement afstemmen.
Sportlink vervult de rol van ‘bewerker’ en moet vanuit deze rol helder maken aan
sportbonden en verenigingen wat zij doet om de privacy van persoonsgegevens te borgen.
Vaak wordt hierbij gesproken over een ‘bewerkersovereenkomst’ of
‘verwerkersovereenkomst’. Dit behoeft niet een aparte overeenkomst te zijn, maar alle
aspecten van deze bewerkersovereenkomst moeten zijn overeengekomen.

PRIVACY STATEMENT Sv Blauw Geel’38/JUMBO
Ook binnen onze vereniging gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze
leden. Wij houden ons bij het verwerken van persoonsgegevens ook uiteraard aan de
privacywetgeving. In het privacyreglement leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij
verwerken en hoe wij met persoonsgegevens omgaan.
Dit reglement vindt u onder:
Hier de link naar het privacy statement van Sv Blauw Geel’38/JUMBO plaatsen

PRIVACY STATEMENT KNVB
De KNVB geeft de informatie over de privacy regels op hun website:
Privacyinformatie KNVB

