
Wie zijn we:  
Ons website-adres is: https://vvsteenbergen.nl. 

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het 

verzamelen: 

- Reacties 

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het 
reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om 
spam opsporing te helpen. 

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash 
genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De 
privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is 
goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. 

- Media 

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je 
voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van 
de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien. 

- Ingesloten inhoud van andere websites 

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, 
afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact 
hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. 

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde 
partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie 
met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. 

Met wie we jouw data delen: 
We delen je data met geen enkele derde partij. Een uitzondering is onze voetbalbond KNVB, 
en dan alleen via het programma Sportlink. 

Hoe lang we jouw data bewaren: 
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor 
altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en 
goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. 

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook 
persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke 
informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet 
gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. 



Welke rechten je hebt over je data:  
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om 
een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons 
opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben 
verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met 
administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden. 

Waar we jouw data naartoe sturen:  
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid 
worden. 

Jouw contactinformatie: 

De op het inschrijfformulier gegevens worden geregistreerd zoals deze zijn ingevuld door het 
desbetreffende lid. Zie voor meer informatie de actuele versie van het inschrijfformulier. 
 
Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen vanuit de vereniging. Slechts 
enkele functionarissen hebben toegang tot deze gegevens, zij kunnen deze gegevens uit 
praktische overwegingen verstrekken aan de trainer of leider van het (toekomstige) team van 
dit lid, zodat deze contact op kan nemen. Dit betreft enkel het adres, (mobiel) telefoonnummer 
en/of e-mailadres van het lid of zijn/haar ouders/verzorgers. 
 
Deze gegevens worden geregistreerd in een met een wachtwoord beveiligde omgeving en niet 
met derden gedeeld.  
 
Zodra een afmelding binnenkomt bij 1 van de leden van het dagelijks bestuur, wordt deze 
binnen 5 werkdagen in behandeling genomen. Hierbij wordt zijn ‘account’ in Sportlink 
inactief gemaakt. We verwijzen naar de voorwaarden van Sportlink wat er hierna met deze 
gegevens gebeurd inz. bewaartermijn. 
 
Sportlink 
Be-/verwerkersovereenkomst: 
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000136118-wanneer-levert-
sportlink-de-bewerkersovereenkomst-of-verwerkingsovereenkomst- 

 
Algemene voorwaarden 
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/9000107746 

 

  



Aanvullende informatie:  

Beveiliging persoonsgegevens 
 

De vereniging neemt de bescherming van je gegevens zeer serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je nu de indruk hebben dat de gegevens niet 
goed beveiligd zijn of aanwijzingen van misbruik, neem dan via email direct contact via 
onderstaand adres 

Back-up van persoonsgegevens 
 
Alle op het inschrijfformulier ingevuld (persoons)gegevens worden verwerkt en opgeslagen in 
Sportlink. We verwijzen naar de voorwaarden van Sportlink hoe deze gegevens beschermd 
worden en waarvoor deze gegevens gebruikt mogen worden. 
 
Verwijderen van persoonsgegevens 
 
Zodra een lid zichzelf afmeld, wordt zijn ‘account’ in Sportlink inactief gemaakt. We 
verwijzen naar de voorwaarden van Sportlink wat er hierna met deze gegevens gebeurd inz. 
bewaartermijn.  
 
Wijziging van het privacy beleid 

De Vereniging 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 Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij 
belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te 
informeren. 
 
Contactgegevens 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt 
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact 
opnemen via onderstaande contactgegevens:  
 
Verantwoordelijke functionaris: Secretaris V.V. “Steenbergen” 
E-mail:    leden@vvsteenbergen.nl  


