
Privacyverklaring volleybalvereniging Dovo/Hujades 

Hieronder in het kort hoe Volleybalvereniging Dovo/Hujades met uw gegevens omgaat en 

overige afspraken hierover in de zogenaamde privacyverklaring. Welke gegevens verzamelen 

wij, wat doen wij er mee en waarom. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Volleybalvereniging Dovo/Hujades kan persoonsgegevens van u of uw kinderen verwerken, 

doordat u gebruik maakt van de diensten van Volleybalvereniging Dovo/Hujades, en/of 

omdat u deze zelf bij contact met Dovo/Hujades verstrekt.  

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken van u of uw kind: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Geboortedatum 

- Geslacht 

- IBAN-gegevens t.b.v. contributie en andere voorkomende onkosten 

- Machtigingsgegevens t.b.v. incasso 

- Lidmaatschapsnummer en het Nevobo bondsnummer 

Waarom volleybalvereniging Dovo/Hujades uw gegevens nodig heeft 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen in 

geval van calamiteiten of wanneer u ons daar om verzoekt. Ook kunt u schriftelijk worden 

benaderd indien u hier om vraagt of in geval van informatieverstrekking vanuit de 

vereniging. 

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het innen van contributie, 

maken van teamindelingen, het versturen van de nieuwsbrief en het kunnen spelen van 

wedstrijden binnen de Nevobo. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens 

Dovo/Hujades zal uw persoons- en financiële gegevens niet langer dan strikt nodig is 

bewaren. Indien u geen lid meer bent van de vereniging zullen uw gegevens dan ook niet 

langer worden bewaard. Uw naam en eventuele adresgegevens kunnen wél langer worden 

bewaard voor doeleinden zoals een jubileum en/of reünie. 

Delen met anderen 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan andere partijen indien dit nodig is voor de 

uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. U kunt 

hierbij denken aan uw lidmaatschap bij de Nevobo, ledenadministratie via Sportlink en voor 

contributieverwerking via de bank. 

E-mail 

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verstuurt, is het mogelijk dat deze 

berichten langer worden bewaard. Soms vragen wij u naar aanvullende persoonlijke 

gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw 

vragen te verwerken en eventuele verzoeken te beantwoorden. 



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten 

verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar 

bestuur@dovohujades.nl. Dovo/Hujades zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op 

uw verzoek reageren. 

Foto’s 

Dovo/Hujades heeft het recht om teamfoto’s en overzichtsfoto’s op de website te plaatsen. 

Door mee te werken aan deze foto’s geeft u toestemming om de foto te plaatsen en bent u 

zich er van bewust dat deze gegevens openbaar zijn. 

Verzoek tot verwijdering van foto’s dient per e-mail gedaan te worden naar 

bestuur@dovohujades.nl. 

Sporthal 

Door het betreden van de sporthal bent u zich er van bewust dat er beveiligingsbeelden 

worden gemaakt. De sporthal is een openbaar gebouw waarvan Dovo/Hujades geen 

eigenaar en/of beheerder is. De internetaansluiting, Wifi en camera’s in de sporthal zijn in 

beheer van sporthal de Leegens en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van 

Dovo/Hujades. 


