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Privacy Beleid 
KV WESSTAR hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy 

policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is je aanmelding als lid van KV 

WESSTAR. 

 

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens c.q. de persoonsgegevens van je kinderen? 
Wij gebruiken persoonsgegevens op de volgende manieren: 

o Je geboortedatum om je leeftijd voor de teamindeling te bepalen. 

o Je telefoonnummer voor de WhatsApp groepen zodat jij of je ouders met je 

teamgenoten/ouders van teamgenoten kunnen communiceren.  

o Je emailadres voor het versturen van KV WESSTAR gerelateerde informatie, bijvoorbeeld de 

nieuwsbrief. 

o Je bankrekeningnummer voor het innen van de contributie. 

o Je pasfoto voor je digitale spelerskaart in de KNKV app. De gegevens in deze app kun je zelf 

bewerken, zo kun je je foto afschermen voor onbevoegden.  

o Sporadisch gebruiken we je huisadres, bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur 

nadat je een gele of rode kaart hebt gekregen of als we je voor een wedstrijd op moeten 

halen bij je huis als je je hebt verslapen.  

 

Tevens gebruiken wij foto’s voor de promotie van de vereniging en haar sportieve activiteiten. Dit 

zijn bijvoorbeeld foto’s of filmpjes van: 

o Wedstrijden. 

o Trainingen. 

o De Kangoeroeclub.  

o Toernooien. 

o KombiFit.  

o Feesten die we bij KV WESSTAR houden. 

o Het jeugdkamp.  

De foto’s of filmpjes plaatsen wij op dit moment op onze website, Facebookpagina en Instagram. 

Wellicht gebruiken wij in de toekomst ook andere social media.  

Foto’s of filmpjes worden vaak ook gedeeld in de verschillende WhatsApp-groepen. 

Gasten en tegenstanders van KV WESSTAR kunnen onderdeel zijn van de foto’s of filmpjes.  

 

Je persoonsgegevens brengen wij onder in Sportlink Club. Het gebruik van dit softwareprogramma is 

verplicht voor alle korfbalverenigingen in Nederland. Sportlink Club waarborgt de bescherming van je 

gegevens. Het KNKV heeft hierover afspraken met Sportlink een gemaakt. 

 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Hierop zijn 2 uitzonderingen: 

o Wij geven je persoonsgegevens door als dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden 

waarvoor jij ons jouw gegevens hebt verstrekt (doelbinding). Bijvoorbeeld als je je 

opgeeft voor een trainerscursus van het KNKV of NOC*NSF. Bij twijfel over de 

doelbinding vragen we je toestemming om je gegevens te delen.  
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o Wij geven je persoonsgegevens door als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Een 

voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens 

bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan 

ook verplicht deze gegevens af te geven. 

 

Je persoonsgegevens bewaren wij zonder einddatum. We gebruiken je gegevens om je van 

bijzondere gebeurtenissen op de hoogte te houden en je eventueel daarbij uit te nodigen. 

Bijvoorbeeld een reünie. Als je dit niet wil kun je dat kenbaar maken op het opzegformulier.   

Soms schakelen we hulp van anderen in 

De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij alleen aan andere partijen indien dit noodzakelijk is 
voor het functioneren van de vereniging.   
Zo maken wij gebruik van een partij voor: 
- De administratie van onze gegevens (Sportlink); 
- Internet toepassingen zoals WeTransfer (voor de verwerking van grote bestanden, veelal foto’s) 

of Google (voor het peilen van meningen in de vereniging). 

Jonger dan 16? Altijd een handtekening van een ouder/verzorger! 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jongen dan 16 jaar indien daarvoor 

schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van jouw te beschermen. Het bestuur en de verschillende commissies zijn goed op de hoogte van het 

belang om persoonsgegevens goed te beschermen en handelen daarnaar.  

Rechten omtrent jouw gegevens  

Je hebt recht op inzage en rectificatie van je persoonsgegeven. Ook heb je het recht om een eerder 

gegeven toestemming omtrent het gebruik van jouw gegevens in te trekken.  

Bij het uitschrijven als lid van KV WESSTAR hebt je het recht om al je persoonsgegevens te laten 

verwijderen.   

En als het toch niet helemaal goed gaat … 

Blijf er niet mee lopen, spreek ons aan. In eerste instantie proberen wij er samen met je uit te 

komen. Lukt dat onverhoopt niet dan kun je gebruik maken van onze vertrouwenspersonen of een 

klacht indienen de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied 

van privacybescherming. 

Vragen 

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt kun je contact met 

ons opnemen. Stuur een berichtje naar secretaris@wesstar.nl   

mailto:secretaris@wesstar.nl

