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PRIVACY VERKLARING  HV BLEISWIJK 
 
Dit is de privacyverklaring van Hockeyvereniging Bleiswijk (HVB), gevestigd te Bleiswijk aan de Merenweg 
20 a 2665 KM Bleiswijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
40464030. De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
http://www.hvbleiswijk.nl 
Hockeyvereniging Bleiswijk 
Merenweg 20 a 
2665 KM Bleiswijk +31 (0)10-5214091 
 
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. 
 
De penningmeester van HVB fungeert als “de Functionaris” Gegevensbescherming van Hockeyvereniging 
Bleiswijk hij/zij is te bereiken via penningmeester@hvbleiswijk.nl 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Hockeyvereniging Bleiswijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam  - Geslacht 
- Geboortedatum   - Geboorteplaats 
- Adresgegevens   - Telefoonnummer 
- E-mailadres    - Bankrekeningnummer 
 
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend indien daarvoor een wettelijke (AVG) grondslag bestaat. Voor ons 
- en voor andere (sport)verenigingen - bestaat die grondslag uit 'verwerkingen die noodzakelijk zijn om als 
vereniging uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst met onze leden'. Bijvoorbeeld: het 
versturen van interne mailings en nieuwsbrieven, opstellen en communicatie van bardienstroosters, 
uitnodigingen ALV en overige bijeenkomsten, bekend maken van indelingen en uitslagen van toernooien en 
competities, facturatie en inning van de contributie. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Hockeyvereniging Bleiswijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 
- 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 penningmeester@hvbleiswijk.nl, dan 
verwijderen wij deze informatie. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Hockeyvereniging Bleiswijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Uitvoering geven aan het lidmaatschap 
- Het afhandelen van uw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op Lisa 
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Externe partijen 
Wij delen uw persoonsgegevens met de KNHB. De KNHB is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de 
AVG-privacywetgeving conform hun privacy statement.  Voor een aantal situaties maken wij gebruik van 
externe ICT-dienstverleners die gebruik maken van de persoonsgegevens voor de ledenadministratie, 
contributie facturatie en inning en de boekhouding.  
 
Met deze dienstverleners wordt, waar mogelijk, een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin afspraken 
gemaakt worden over o.a. vertrouwelijkheid en beveiliging. Deze partijen zijn vervolgens zelfstandig 
verantwoordelijk voor de naleving van de AVG-privacywetgeving. 
 
Overzicht van de persoonsgegevens, doeleinde en bewaartermijn(en): 
Hockeyvereniging Bleiswijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de 
volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
 
Doel Welke 

persoonsgegevens 
Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 

 
     
Onderzoeken of u lid 
kan worden en het 
uitvoeren van de 
lidmaatschapsovereen
komst. 

 Voornaam 
 Achternaam 
 Adres 
 Geboortedatum 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Indien u lid wordt 
gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst. 
Indien u geen lid 
wordt worden uw 
gegevens zo snel als 
mogelijk verwijderd 
binnen 6 maanden 

 Ledenadministratie 
 Bestuur 
 Technische 

commissie 
 KNHB 

Administratie  Voornaam 
 Achternaam 
 Adres 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Bankgegevens 
 Betaalgegevens 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst en 
tot 2 jaar, daarna 
alleen in de 
financiële 
administratie voor 
maximaal 7 jaar. 

 Ledenadministratie 
 Bestuur 
 LISA 

Ledeninformatie 
systemen B.V. 

 KNHB 
 

Versturen digitale 
berichten, waaronder 
nieuwsbrief 

 Voornaam 
 Achternaam 
 E-mailadres 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst 

Zolang als men 
aangemeld is. 

 Ledenadministratie 
 Bestuur 
 TC 
 

Ter benadering na 
beëindiging 
lidmaatschap. 
Bijvoorbeeld voor een 
reünie of bijzondere 
gebeurtenis. 

 Voornaam 
 Achternaam 
 Adres 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 

 

Op basis van 
toestemming 

Zolang als de 
toestemming niet is 
ingetrokken. 

 Ledenadministratie 
 Bestuur 
 

 
Foto’s/Video’s 
Binnen Hockeyvereniging Bleiswijk kunnen foto’s en-of video´s gemaakt waarop leden en/of medewerkers 
mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Dit zal dan met name zijn tijdens wedstrijden en/ 
toernooien. Deze foto’s worden alleen gebruikt voor de doeleinde binnen de vereniging of t.b.v. de 
uitvoering van de overeenkomst die u heeft met de club. Voor het gebruik van foto’s geldt bovendien de 
Wet bescherming persoonsgegevens. HVB gaat zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. 
Voor plaatsing van foto’s op openbare platformen/of media zal Hockeyvereniging Bleiswijk vooraf 
toestemming vragen aan de betrokkenen. Mocht u toch bezwaar hebben bezwaar hebben tegen het 
gebruik foto’s dan kunt u dit aangeven “de Functionaris” Gegevensbescherming van Hockeyvereniging 
Bleiswijk Hij/zij is te bereiken via penningmeester@hvbleiswijk.nl 
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Beveiliging van persoonsgegevens 
Hockeyvereniging Bleiswijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan.  
 
Het aantal personen (bestuur, vrijwilligers) dat toegang heeft tot de persoonsgegevens, wordt zo beperkt 
mogelijk gehouden. De betreffende personen worden door het bestuur geautoriseerd, hebben een 
geheimhoudingsplicht en ondertekenen daartoe een verklaring. Zij verklaren de gegevens te verwerken en 
te gebruiken op de wijze zoals de vereniging voorschrijft en waarvoor deze bedoeld zijn.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Hockeyvereniging Bleiswijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om 
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hockeyvereniging 
Bleiswijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op 
grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te 
verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een 
dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging 
deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging 
hebben ontvangen. 
 
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 penningmeester@hvbleiswijk.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. 
 
Hockeyvereniging Bleiswijk 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-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hockeyvereniging Bleiswijk 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 onze Functionaris Gegevens- bescherming via 
penningmeester@hvbleiswijk.nl. 
 
Wijziging van het privacy beleid 
Hockeyvereniging Bleiswijk 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 Hockeyvereniging Bleiswijk er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren. 
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