
Privacyverklaring van Sportclub Deventer 2019 
 
Sportclub Deventer Sportclub Deventer, gevestigd aan Sportveldenlaan 28 7412 AZ Deventer, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 

Contactgegevens 

www.sportclubdeventer.nl 
secretariaat@sportclubdeventer.nl  
Sportveldenlaan 28 7412 AZ Deventer  
Irene Vinkenburg van de ledenadministratie en Bram van Eijsden van de communicatiecommissie zijn 
de aanspreekpunten voor de gegevensbescherming van Sportclub Deventer. Zij zijn te bereiken via 
ledenadministratie@sportclubdeventer.nl resp. communicatiecie@sportclubdeventer.nl. 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken  
Sportclub Deventer (SCD) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 
 

 Bewaartermijn na 
uitschrijving** 

Bijzonderheden Administratiesysteem* 

Voor- en achternaam 2 jaar  AllUnited en Sportlink 

Geslacht 2 jaar  AllUnited en Sportlink 

Geboortedatum 2 jaar  AllUnited en Sportlink 

Adresgegevens 2 jaar  AllUnited en Sportlink 

Telefoonnummer 2 jaar  AllUnited 

E-mailadres 2 jaar  AllUnited en Sportlink 

Bankrekeningnummer 2 jaar  AllUnited 

(Pas)foto KNVB: kan lid zelf 
verwijderen 
SCD: wordt niet 
bewaard 

Verplicht voor KNVB 
spelerspas vanaf 12 
jaar 

Sportlink 

nummer van ID 
document voor leden 
ouder dan 16 

2 jaar verplicht door de 
KNVB 

AllUnited 
 

Bondsnummer KNVB: levenslang 
SCD: 2 jaar 

 AllUnited en Sportlink 

*AllUnited is de basisadministratie van Sportclub Deventer, Sportlink is de administratie van de 
KNVB. 
** Er is één uitzondering op deze termijn: als je bij uitschrijving een contributie-achterstand hebt, 
dan worden je gegevens nog maximaal 4 jaar lang bewaard. 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Sportclub Deventer verwerkt gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Sportclub Deventer  vraagt 
daarom bij inschrijving voor personen jonger dan 16 jaar om de contactgegevens (met name het e-
mailadres) van de ouder/verzorger. We kunnen echter niet controleren of het e-mailadres inderdaad 

http://www.sportclubdeventer.nl/
mailto:secretariaat@sportclubdeventer.nl
mailto:ledenadministratie@sportclubdeventer.nl
mailto:communicatiecie@sportclubdeventer.nl


van iemand is die ouder dan 16 is. 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 
ledenadministratie@sportclubdeventer.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 

verwerken 
Sportclub Deventer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Je inschrijving bij de KNVB 
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten 
- Sportclub Deventer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe verplicht zijn, zoals gegevens die 
wij nodig hebben voor bondsleden van de KNVB. 
 
Mocht je er bezwaar tegen hebben dat wij je persoonsgegevens gebruiken, dan kun je helaas geen lid 
worden van Sportclub Deventer.  
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Sportclub Deventer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de alle  
persoons- en betaalgegevens: 2 jaar na uitschrijving bij Sportclub Deventer. Een uitzondering betreft 
de persoonsgegevens van leden die worden uitgeschreven met een contributie-achterstand. Deze 
gegevens worden pas verwijderd na 4 jaar, in overeenstemming met de KNVB-termijn voor een 
financiële blokkade. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Sportclub Deventer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting.  
Wij verstrekken persoonsgegevens aan de aan de KNVB indien dit wenselijk is, bijvoorbeeld omdat je 
spelend lid bent, of voor je functie moet kunnen inloggen in de wedstrijdzaken app of Sportlink.  
Met AllUnited, het bedrijf dat jouw gegevens verwerkt voor onze eigen administratie, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van jouw gegevens. Sportclub Deventer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 

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 Sportclub Deventer 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 andere, 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 



ledenadministratie@sportclubdeventer.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, 
op jouw verzoek . Sportclub Deventer 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 
Sportclub Deventer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Functionarissen bij Sportclub Deventer krijgen alleen toegang 
tot persoonsgegevens indien dat noodzakelijk is voor hun functie. Bij mailings aan grote groepen 
gebruiken we een mailsysteem dat de mailadressen onherleidbaar maakt. En privacy gevoelige 
informatie zoals teamindelingen publiceren we alleen in een besloten digitale omgeving, zoals de 
ClubApp van AllUnited. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de communicatiecommissie of de 
ledenadministratie. 
 

Gebruik van beeldmateriaal 
Sportclub Deventer gebruikt foto’s van leden, bijvoorbeeld op posters, op de website en op de 
facebookpagina van de club. Bij inschrijving kun je aangeven of je wel of geen toestemming geeft 
voor het gebruik van beeldmateriaal. Bij de teamfoto’s op de website vermelden wij geen namen. 
 
Wijzigingen in je privacy-niveau kun je doorgeven aan de ledenadministratie. Mocht het onverhoopt 
toch gebeuren dat je foto ergens is gebruikt waar je dat niet wil, laat het dan weten aan de 
communicatiecommissie: communicatiecie@sportclubdeventer.nl. 
 

Cookies 
Op onze website gebruiken we alleen functionele cookies. 
 
 


