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Privacyverklaring DFS Arnhem 

Algemene inleiding 

Dit is de privacyverklaring van DFS Arnhem gevestigd te Arnhem, ingeschreven 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69138087, 

hierna te noemen: `de vereniging`.  

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van 

belang dat er 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 

aan ledenadmin@dfsarnhem.nl.  

Opslag 

Welke informatie wordt door de vereniging opgeslagen?  

Van de leden legt de vereniging de volgende gegevens vast:  

 Voornaam 

 Achternaam 

 Straat en huisnummer 

 Postcode + Woonplaats 

 Geboortedatum 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 E-mailadres van de ouder voor kinderen onder 16 

 Geslacht 

 Bankgegevens voor de afschrijving van de contributie 

 Pasfoto voor het gebruik in Sportlink 

 Relatienummer NHV 

 GelrePas indien van toepassing 

 Keuze en aanzien van het gebruik van beeldmateriaal  

Gebruik en doeleinden 

De vereniging gebruikt persoonsgegevens om contact op te nemen met 
betrokkenen binnen de vereniging (leden, vrijwilligers, sponsoren etc.), voor de 

facturatie, de bezorging van de nieuwsbrief, sponsoracties, de ledenlijst en het 
lidmaatschap van het NHV.  
Daarnaast gebruikt de vereniging persoonsgegevens ten behoeve van de 

sportactiviteiten. Denk aan teamindelingen, verenigingsactiviteiten, toernooien 
etc. 

Ook worden de persoonsgegevens gebruikt voor de wedstrijdzaken van het NHV, 
incl. de HandbalNL-app. 
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Ten behoeve van clubhistorie en het in de toekomst benaderen voor 

evenementen (zoals reünies, jubilea, enzovoort) bewaart de vereniging na 

verleende toestemming van het oud-lid de volgende gegevens: Voor- en 

achternaam, adres, telefoonnummer, mailadres en geboortedatum. Deze 

toestemming kan op ieder moment weer worden ingetrokken middels een email 

naar dit ledenadmin@dfsarnhem.nl.  

Van sponsoring wordt enkel het noodzakelijke vastgelegd. Dit betreft naam, 

telefoonnummer, mailadres en sponsorovereenkomst. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden  

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen 

aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de 

vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw 

persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.  

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens  

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.  

Beveiliging persoonsgegevens  

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige 

verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben 

tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat 

onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Indien er 

onbedoeld toch persoonsgegevens van u terecht komen op plekken waar dit niet 

hoort, zijn wij verplicht hier melding van te maken bij de autoriteit 

persoonsgegevens en krijgt u dit schriftelijk van ons te horen. 

Minderjarigen  

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete 

toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.  

Gebruik van foto- en videomateriaal  

DFS Arnhem is van mening dat gebruik van beeldmateriaal op haar website 

bijdraagt aan de journalistieke nieuwswaarde maar nooit ten nadele van in beeld 

gebrachte personen mag zijn. De vereniging gaat hier uitermate zorgvuldig mee 

om. Foto’s waarover de gefotografeerde negatieve reacties kan krijgen, zullen 
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daarom niet gepubliceerd worden. Indien u wenst dat een foto of video wordt 

verwijderd, kunt u contact opnemen zoals aangegeven in de contactgegevens.  

Naast publicatie van beeldmateriaal via onze eigen kanalen (website, sociale 

media, nieuwsbrieven) is het mogelijk dat beeldmateriaal via diverse media naar 

buiten komt zoals kranten (bijv. De Gelderlander), websites en dergelijke. De 

vereniging is niet verantwoordelijk voor dergelijke publicatie.  

Links naar andere websites  

De website van DFS Arnhem kan links naar andere websites bevatten. Deze 

privacyverklaring is alleen van toepassing op de website en eigen social media 

van de vereniging. Andere websites en social media kunnen hun eigen 

privacybeleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van 

andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te 

raadplegen.  

Wijziging van het privacy beleid  

De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te 

houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze 

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 website te informeren.  

Contact 

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: 

E-mail: ledenadmin@dfsarnhem.nl 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens  

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u melden via info@dfsarnhem.nl 

of natuurlijk bespreken met onze vertrouwenspersoon 

(vertrouwenspersoon@dfsarnhem.nl ). Op grond van de wettelijke kaders van de 

AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt 

hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 


