
 

AVG verklaring
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat RKSVV het AVG-programma heeft doorlopen en dat RKSVV
zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft RKSVV kennis over de
materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te
voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door RKSVV zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze
verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 28-4-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen

gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.



Door RKSVV is verklaard dat:

De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:

Lidmaatschap en extra profielinformatie 

Persoonsgegevens NAWTE + profielinformatie zoals: schoen- en/of kledingmaat, dieet wensen, etc;

Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;

Verwerking door
wie 

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Deze informatie wordt, met toestemming van de speler, verwerkt in de ledenadministratie. Deze ledenadministratie
dient voor dagelijkse gang van zaken voor een vereniging. Daarnaast worden verjaardagen en contributies
verwerkt vanuit de ledenadministratie. Secretaris en secretaris ledenadministratie heeft toegang tot de gehele
ledenadministratie. Penningmeester heeft op moment van contributieheffing alleen toegang tot de benodigde
informatie zoals NAWTE gegevens. Bestuursleden kunnen ook toegang krijgen tot de ledenadministratie, daar dit
ook benodigd is voor het uitoefenen van de functie welke ze bekleden binnen het bestuur van RKSVV Swartbroek.
Bij beëindiging lidmaatschap van een lid blijven de gegevens tot twee jaar na dato bewaard. Financiele gegevens
tot zeven jaar na dato in verband met financiële- verplichtingen en bewijslasten.
Stakeholder-/lobbycontacten, donateur en geïnteresseerde 

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;

Verwerkingen Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten;

Verwerking door wie Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar.

Donateurs en sponsoren worden verwerkt , met toestemming van betrokkene, in een administratie. Tot deze
administratie hebben alleen de penningmeester en hoofd PR toegang. Deze informatie wordt tot zeven jaar na dato
bewaard in verband met financiële- bewijslast en bewaarplicht.
Vrijwilligers 

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Vrijwilligersovereenkomst;

Verwerkingen Informatieverstrekking;

Verwerking door
wie 

Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Vrijwilligers zijn opgenomen in de ledenadministratie. Opgenomen is lidmaatschap en verdiensten voor de club.
Secretaris en secretaris ledenadministratie hebben toegang tot deze administratie. Vrijwilligers zijn opgenomen in
de reguliere ledenadministratie en hierop zijn dus dezelfde afspraken van toepassing als op een regulier
Lidmaatschap en extra profielinformatie

De vereniging verklaart verder:

Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

Privacy policy is te vinden onder onze reglementen pagina: http://rksvv.nl/index.php/clubinfo/reglementen.

Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

Al onze documenten verwijzen, indien van toepassing, naar de RKSVV Privacy Policy welke in 2018 herzien is.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze
hebben gekregen.

Wij als RKSVV Swartbroek verklaren nooit persoonsgegevens door te geven aan derden waarmee geen
verwerkersovereenkomst gesloten is. Tot op heden zijn uw persoonsgegevens nog nooit aan andere partijen
doorgegeven. Mocht dit in de toekomst noodzakelijk zijn zal de andere partij altijd een verwerkersovereenkomst dienen
te sluiten met RKSVV Swartbroek.



Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek slaat haar persoonsgegevens op twee manier op, te weten bij Sportlink club en
een eigen ledenadministratie. Sportlink Club heeft met de Koninkelijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) een
verwerkersovereenkomst. De eigen ledenadministratie wordt opgeslagen op de sharepoint omgeving van RKSVV welke
gehost wordt bij Microsoft Office 365. Microsoft Office 365voldoet aan het nieuwe AVG en toont dit ook aan op haar
websites: https://products.office.com/nl-nl/business/office-365-trust-center-top-10-trust-tenets-cloud-security-and-
privacy. Zo is Microsoft Office 365 ook gecertificeerd voor standaarden zoals ISO 27001, ISO 27018, FISMA en
FedRAMP. Persoonsgegevens worden dan ook niet buiten deze twee systemen opgeslagen. Indien wel dan zijn de
gegevensdragers te allen tijden versleuteld met een sterk wachtwoord (minimaal 12 karakters).

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware
waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen
en te installeren.

Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek heeft back-ups van persoonsgegevens. Deze worden in een offline archief
bewaard en zijn te allen tijden versleuteld met een sterk wachtwoord (minimaal 12 karakters). Deze back-ups worden
op lokale systemen opgeslagen welke alleen verbonden worden met internet indien noodzakelijk. Daarnaast zijn deze
systemen beveiligd met firewalls, virusscanners en accounts beschermd met wachtwoorden.

Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

Bij het opslaan van persoonsgegevens heeft voetbalvereniging RKSVV Swartbroek gezocht naar een betrouwbare maar
vooral veilige oplossing voor uw gegevens. Gekozen is dan ook voor Microsoft Office 365 welke haar data niet alleen
veilig bewaard naar de EU-modelclausules maar ook haar data binnen de EU opslaat, te weten in West-Europa. s

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.

Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek verwijderd persoonsgegevens indien deze niet meer benodigd zijn. Dit gebeurt
bij het opheffen van een lidmaatschap. De verwijdering van persoonsgegevens geschied na afloop van een
voetbalseizoen wat eindigt op 8 juni.

Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek heeft diverse maatregelen getroffen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te
beschermen. Zo worden de persoonsgegevens versleuteld opgeslagen binnen de EU. Deze gegevens zijn alleen te
benaderen met een gebruikersaccount van RKSVV Swartbroek en de juiste rechten. Daar het bestuur dermate klein is,
is geen autorisatie procedure opgesteld, dit staat niet in rede met de hoeveelheid werkzaamheden welke hiermee
gemoeid zijn. Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek is een club welke draait op haar vrijwilligers. Deze vrijwilligers,
welke te maken krijgen met persoonsgegevens, zijn op de hoogte van de risico's en bewust van zijn of haar
verantwoordelijkheden.

Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.

Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.

We hebben meervoudige authenticatie ingevoerd.

Alleen versleutelde gegevensdragers worden toegepast.

Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS).

Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek heeft haar persoonsgegevens op twee plaatsen opgeslagen, te weten Sportlink
Club en Microsoft Office 365. Binnen Sportlink Club kunnen alleen geautoriseerde personen inloggen. Daarnaast kan
alleen de secretaris en secretaris ledenadministratie persoonsgegevens wijzigen. De persoonsgegevens welke binnen
Office 365 worden opgeslagen worden kunnen alleen benaderd worden door bestuursleden. Tevens wordt in Office
365 accounting uitgevoerd, dit houdt in dat bijgehouden wordt wie, wat, wanneer gedaan heeft. Op beide systemen kan
alleen toegang verkregen worden met persoonlijke accounts en bijhorende wachtwoorden. Daarnaast worden ook
back-ups gemaakt, deze zijn op het moment van schrijven alleen in te zien door secretaris ledenadministratie Joris de
Borgie. Deze back-ups zijn versleuteld met sterke wachtwoorden (minimaal 12 karakters) en worden offline bewaard.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.

Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek heeft sinds 2001 haar ledenadministratie digitaal. De persoonsgegevens welke
nog op papier stonden zijn zwaar verouderd en dus ook niet meer actueel.

Wij als vereniging hebben geen papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan.



Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek maakt geen gebruik van direct marketing. Wel zal eens per kwartaal een
nieuwsbrief uitgaan naar onze leden welke niet onder spam mag vallen. Mochten leden deze nieuwsbrief alsnog niet
willen ontvangen dan mogen zij zich altijd afmelden voor deze nieuwsbrief. Afmelden geschied via
ledenadministratie@rksvv.nl.

Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.

Voetbalvereniging RKSVV Swartbroek verwerkt ook persoonsgegevens van jeugdleden welke jonger zijn dan 16 jaar. In
dat geval dienen ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk akkoord te geven voor de verwerking van
deze gegevens. Dit schriftelijk akkoord is mogelijk per e-mail aan de secretaris ledenadministratie via
ledenadministratie@rksvv.nl. Indien een jeugdspeler lid wordt van RKSVV Swartbroek dient hier een akkoord voor
gegeven te worden daar persoonsgegevens benodigd zijn voor ledenadministratie en aanmelding bij de Koninklijke
Nederlands Voetbal Bond (KNVB).

Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Aldus verklaard door:

Naam vereniging: RKSVV Swartbroek

Naam persoon: Joris de Borgie

Plaats: Swartbroek

Datum: 16 april 2018


