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Dit is de PRIVACYVERKLARING van Sportorganisatie Soest (SO Soest), gevestigd te Soest en ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506664 als vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid hierna: “SO Soest”. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens SO Soest 

verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

1.1   SO Soest verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u: 

(a) lid wordt van de vereniging 
(b) als kaderlid en/of vrijwilliger actief bent 
(c) donateur wordt van de vereniging of lid wordt van de Klup van 100 
(d) inschrijft voor het voetbalkamp 
(e) een al dan niet commerciële relatie aangaat met de vereniging 
(f) aangeeft op de hoogte te willen blijven van verenigingsinformatie 
(g) middels contactformulier en/of mail contact met ons opneemt 
(h) onze website bezoekt 

1.2   SO Soest verzamelt de volgende (persoons)gegevens: 

(a) naam 
(b) adres 
(c) emailadressen 
(d) telefoonnummers 
(e) geboortedatum 
(f) aanmeldingsdatum 
(g) geslacht 
(h) bankgegevens 
(i) voor jeugdleden naam en contactgegevens van ouder(s) 
(j) pasfoto 
(k) sport gerelateerde informatie zoals deelnames aan wedstrijden en/of trainingen 
(l) inschrijvingen voor activiteiten 

1.3  SO Soest kan deze gegevens gebruiken om: 

(a) de teams in te delen 
(b) de sportprestaties van haar leden te registreren 
(c) de sportprestaties van haar leden te verslaan 
(d) het mogelijk te maken per team een appgroep aan te (laten) maken 
(e) contact met kader en/of vrijwilligers op te nemen en te onderhouden 
(f) kaderlidmaatschap en/of vrijwilligers activiteiten voor het overige te effectueren 
(g) het lidmaatschap voor het overige te effectueren 
(h) contact met u op te nemen en te onderhouden 
(i) de dienstverlening van SO Soest te verbeteren 
(j) de website te optimaliseren (naam, emailadressen) 
(k) nieuwsbrieven te verzenden, digitaal en/of via de post (naam, adres, emailadressen) 
(l) automatische incasso t.b.v. contributie en eventueel overige gelden te kunnen uitvoeren (naam, 

bankgegevens) 
(m) aanmelding bij de aangesloten bonden waaronder KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) te 

kunnen doen (naam, adres, geslacht, pasfoto, geboortedatum) 
(n) deelname aan activiteiten waaronder alle voetbalactiviteiten te kunnen registreren (naam, 

emailadressen, telefoonnummers) 
(o) vermelding van namen en contactgegevens in haar media te kunnen doen voor zover deze relevant 

zijn in het  kader van de uitvoering van vrijwilligerstaken (naam, emailadressen, telefoonnummers) 
(p) vermelding van namen in haar media te kunnen doen ter duiding van teaminformatie en/of 

beeldmateriaal (naam) 
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(q) het in contact brengen van derden mogelijk te maken met (kader)leden ten behoeve van het 
maken van voor SO Soest en/of het (kader)lid relevante afspraken en/of publiciteit (naam, 
emailadressen) 

1.4  SO Soest beheert geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals: 

• godsdienst of levensovertuiging 
• ras 
• politieke gezindheid 
• seksuele geaardheid 
• lidmaatschap van een vakvereniging 
• Burger Service Nummer (BSN, voorheen Sofinummer), anders dan van mensen die in dienst zijn bij en/of 

een vergoeding ontvangen van SO Soest waarover premies dienen te worden betaald en/of inhoudingen 
worden gedaan die dienen te worden afgedragen aan de Belastingdienst en/of  de wet zulks vereist. 

 

2. INFORMATIE EN WIJZIGING  

 U kunt contact opnemen met de ledenadministratie voor: 

(a) meer informatie over de wijze waarop SO Soest persoonsgegevens verwerkt. 
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring. 
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken. 

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

3.1   SO Soest heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoons-
gegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder: (I) 
opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde 
back-ups en (II) toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een uniek lidnummer 
en wachtwoord. Ondanks dat SO Soest alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal 
nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent 
zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer. 

3.2   SO Soest zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde 
doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk in lijn met de bepalingen van de KNVB en de 
Belastingdienst. SO Soest zal zich met betrekking tot de bewaartermijn houden aan de bestaande wet-
& regelgeving. 

3.3   SO Soest zal ook voor het overige adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw 
gegevens te beveiligen. 

 

4. DERDEN 

4.1   Soms wordt SO Soest door instanties gevraagd naar de demografie binnen de club: aantallen spelende 
personen, eventueel ingedeeld naar leeftijd, veld of zaalvoetbal etc. Dit kan bepalend zijn voor het 
krijgen van subsidie en de hoogte daarvan. In geen van dit soort onderzoeken zal SO Soest (persoons) 
gegevens op individueel niveau aan de vrager aanleveren. 

4.2   Soms wordt SO Soest benaderd om te bevestigen dat een persoon speelt bij SO Soest, met het doel 
om bij een subsidieverstrekkende instantie (zoals een Sportfonds) een besluit te nemen om wel of niet 
een subsidie toe te kennen waarmee de speler zijn lidmaatschap kan bekostigen en/of zaken zoals 
voetbalschoenen en –kleding kan aanschaffen. De NAW-gegevens zijn dan al bekend bij de 
subsidieverstrekkende instantie, waar de speler of zijn ouders dan wel verzorgers een subsidieverzoek 
hebben ingediend.  



versie 01.06.2019 Pagina 3 

Zulke verzoeken komen per e-mail binnen. SO Soest zal nagaan of het verzoek werkelijk van de 
subsidieverstrekkende instantie komt (check domeinnaam met e-mail) en pas daarna antwoord geven. 

4.3   SO Soest zal uw gegevens niet aan derden verstrekken anders dan gemeld onder punt 4.2 en 4.4, tenzij 
u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of SO Soest daartoe verplicht is op grond van 
de wet of een rechterlijke uitspraak. 

4.4   SO Soest verstrekt uw gegevens aan de volgende derden: 

(a) Bonden en organisaties waarbij SO Soest is aangesloten; 
(b) Beheerders van software, dataopslag voor gegevensbewerking; 
(c) Drukkers, leveranciers van drukwerk en/of verspreiders van informatie die in opdracht van SO 

Soest werken. 

Deze derden gebruiken de gegevens voor alle bij hen behorende activiteiten waaronder maar niet 
beperkt tot het organiseren en faciliteren van voetbalactiviteiten, het hosten van een administratie en 
het delen van informatie. 

4.5   Op de website van SO Soest zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen 
promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook Inc., Twitter van Twitter Inc. en 
YouTube van YouTube LLC ("sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code 
die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies 
geplaatst. SO Soest heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacyverklaring van 
de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de 
persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale 
netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden 
aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend 
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. SO Soest is hiervoor niet 
verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. 

Op de website van SO Soest zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer gebruikers deze 
websites bezoeken, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. SO Soest is niet 
verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van gebruikers 
wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden. 

 

5. VERZENDEN VAN INFORMATIE NAAR LEDEN DOOR SO SOEST 

Het versturen van nieuwsbrieven en persoonlijke communicatie door SO Soest is toegestaan, dit valt niet 
onder het SPAM-verbod. SO Soest mag leden, donateurs of andere contacten de voor hun lidmaatschap 
en/of deelname aan activiteiten relevante informatie, ongevraagd toesturen. Deze mogelijkheid is 
belangrijk voor het functioneren van de vereniging. Dat kan zowel mail, post als andere vormen van 
communicatie zijn. Hiervoor zullen NAW gegevens uit eigen administratie of Sportlink gebruikt worden. 

Verenigingsnieuws in combinatie met de vermelding van bijvoorbeeld een kortingsactie van een sponsor 
van SO Soest is volgens deze privacyverklaring ook toegestaan.  

Leden kunnen wel een verzoek doen om zich te laten uitschrijven voor specifiek de nieuwsbrieven. Wel 
wordt dan verwacht dan men zich regelmatig op de hoogte stelt van belangrijke mededelingen via de       
SO Soest-website. 
 

6. GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL 

6.1   Voor gebruik van beeldmateriaal waarop leden herkenbaar in beeld zijn gebracht ten behoeve van het 
bestuderen en analyseren van beelden teneinde de sportprestaties van haar leden te bevorderen, 
vraagt SO Soest geen toestemming van de leden. Zulks geldt niet voor zover het beeldmateriaal voor 
andere doeleinden wordt gebruikt; daarvoor is toestemming wel gewenst.  
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6.2   Voor wat betreft de teamfoto’s geldt dat als iemand aangeeft niet op een teamfoto te willen staan 
deze wens wordt gerespecteerd; hij/zij wordt dan niet gefotografeerd. Bij leden jonger dan 16 jaar zal 
daarvoor toestemming van de ouders/verzorgers worden gevraagd. 

6.3   Voor wat betreft overige clubevenementen geldt dat als iemand aangeeft tijdens een clubevenement 
niet in beeld gebracht te willen worden, dan wordt dat gerespecteerd; hij/zij wordt dan niet in beeld 
gebracht. Bij leden jonger dan 16 jaar zal daarvoor toestemming van de ouders/verzorgers worden 
gevraagd. 

 

7. VERSLAGLEGGING VAN TEAMINDELING 

SO Soest heeft een gerechtvaardigd belang bij het gebruiken van namen (voornaam en achternaam) in de 
publicatie van de teamindeling. Zulks is immers noodzakelijk om het lidmaatschap te kunnen effectueren.   

 

8. VERSLAGLEGGING VAN WEDSTRIJDEN 

SO Soest heeft een gerechtvaardigd belang bij het gebruiken van namen en het herkenbaar in beeld 
brengen van haar leden bij de verslaglegging van wedstrijden. Daarbij hanteert SO Soest de regel dat bij 
leden jonger dan 16 jaar in beginsel slechts de voornaam zal worden gebruikt, tenzij toestemming van 
ouders/verzorgers is verkregen voor gebruik van voor/achternaam.  

 

9. VERWERKINGSREGISTER; LOCATIE VAN GEGEVENS EN BESCHERMINGSMAATREGELEN 

Middels een verwerkingsregister heeft SO Soest geïnventariseerd welke persoonsgegevens binnen SO Soest 
gebruikt worden, door wie ze verwerkt worden, hoe toestemming voor het gebruik is geregeld en welke 
maatregelen tot bescherming van de gegevens zijn genomen. Op grond hiervan is deze Privacyverklaring 
opgesteld. Het verwerkingsregister is een apart bestand, dat alleen een tool is en uitsluitend toegankelijk is 
voor door het Bestuur geautoriseerde personen. Deze beperking is aangebracht vanwege de beveiliging van 
de informatiestromen binnen SO Soest. 

 

10. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze 
privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen. 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van SO Soest op 1 juni 2019 


