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Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van de Deventer Voetbalvereniging Davo ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 4065005.
Contactgegevens:
Dvv Davo
Nico Bolkensteinlaan 4,
7416 SG Deventer, 0570-628992
E-mail: info@dvvdavo.nl
Website: http://www.dvvdavo.nl
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 statement
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: info@dvvdavo.nl.
DOEL

PERSOONGEGEVENS

BEWAARTERMIJN

Lidmaatschap

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
E-mail
Telefoonnummer
ID / Paspoort / Rijbewijs

Aanmeldingsformulieren
worden tot aan einde
lidmaatschap bewaard.

Administratie

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
E-mail
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer

Tot aan einde
lidmaatschap en/of
financiële administratie
voor Belastingdienst 7
jaar.

Belastingdienst
Boekhouder

Versturen
berichten
(digitaal email/
whats app)

Voornaam
Achternaam
E-mail
Telefoonnummer

Tot aan einde
lidmaatschap

Mail
App
Messegner

GRONDSLAG : UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Door naar volgende pagina.

ONTVANGERS

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Deventer Voetbalvereniging Davo uw persoonsgegevens alleen aan derden
als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u
heeft, tenzij Deventer Voetbalvereniging Davo de wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken
aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties
waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dvv
Davo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming
of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dvvdavo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Dvv Davo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 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-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Deventer Voetbalvereniging Davo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u
als lid of werknemer van onze vereniging:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder
dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@dvvdavo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Foto’s van leden mbt teampresentatie, alsmede foto’s genomen op activiteiten waaraan onze vereniging
deelneemt en/of leden die activiteiten van onze verenging bezoeken zoals vermeld op de website van onze
vereniging.
Website: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dvv Davo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op
je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking
van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie omtrent
het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de
Help-functie van uw browser.
Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt
bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers.
Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analyticsdienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google
niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shieldprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dvv Davo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met ons via info@dvvdavo.nl.
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming
van uw ouder of voogd te overleggen.
Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van
toepassing op de websites van de Deventer Voetbalvereniging Davo. Andere websites kunnen hun eigen
privacybeleid hanteren. De Deventer Voetbalvereniging Davo raadt u aan om voor het gebruik van andere
websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Wijziging van het privacy beleid
De Deventer Voetbalvereniging Davo past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te
houden.Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden
opgenomen. De Deventer Voetbalvereniging Davo raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te
raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Deventer Voetbalvereniging Davo er alles aan doen u per e-mail en
via de websites te informeren.

