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Beleid met betrekking tot privacy en gebruik persoonsgegevens
Bij LSVV ’70 wordt uitsluitend de informatie van leden vergaard, die nodig is ter registratie van het
lidmaatschap. Dit protocol dient ter verklaring van de noodzaak van het vragen van deze gegevens het
gebruik van de gegevens. Zo hopen wij goed en duidelijk inzicht te geven in ons privacy beleid.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Verantwoording
Met het begrip "persoonsgegevens" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan
worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.
Allereerst heeft LSVV ’70 een aantal persoonsgegevens nodig om haar leden te kunnen registreren bij de
KNVB, waardoor zij speelgerechtigd kunnen worden. De hiervoor benodigde gegevens zijn:
-

Volledige naam
Scan identiteitsbewijs
Adres
Pasfoto

Ten tweede vraagt LSVV ’70 een aantal gegevens om de contributie te innen via ClubCollect. Dit zijn:
- IBAN
- Emailadres
- Telefoonnummer
Tot slot worden de studiegegevens van de leden gevraagd. De gevraagde studiegegevens zijn:
-

Studie
Studiefase (bachelor of master)
Instelling (universiteit/hogeschool)
Studentnummer

De studiegegevens zijn nodig, omdat LSVV ’70 een studentenvoetbalvereniging is. Om aan het
studentencriterium van de PKVV te voldoen, moet LSVV ’70 kunnen verantwoorden dat minimaal 66,6%
procent van haar leden studeert. Bij de inschrijving van aankomend leden worden deze gegevens
gevraagd om dit criterium zo goed en transparant mogelijk te kunnen handhaven en verantwoorden
tegenover de PKVV.
Bescherming
Binnen LSVV ’70 heeft alleen het bestuur toegang tot de persoonsgegevens van de leden van LSVV ’70. Het
bestuur van LSVV ’70 is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens en zal er zorg voor
dragen dat daadwerkelijk alleen het bestuur deze gegevens onder ogen krijgt. De gegevens zullen
voornamelijk gebruikt worden door de secretaris en de penningmeester. Zij zullen hierbij zorg dragen
voor het waarborgen van de privacy van deze gegevens.
Communicatie
De persoonsgegevens die LSVV ’70 van haar leden heeft, worden gegeven bij de inschrijving. Dit is het
enige moment waarop er persoonsgegevens worden vergaard en opgeslagen.
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Rechten
De rechten die LSVV ’70 verzamelt, zijn persoonlijk. Hierop zijn de volgende rechten voor u van
toepassing:
- Het recht op inzage;
- Het recht op rectificatie;
- Het recht om vergeten te worden;
- Het recht op beperking van de verwerking;
- Het recht van bezwaar;
- Het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
- Het recht op een menselijke blik bij besluiten;
- U mag zelf ook altijd een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen
Voor vragen, verzoeken of informatie kunt u zich richten tot bestuur.lsvv70@gmail.com.
Vastgesteld door het bestuur van LSVV’70 op 24 mei 2018, te Leiden.
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