
 

 

 

De Privacyverklaring van HC De Meeuwen 
Bescherming Privé-gegevens 

Eerst moeten we je hier vertellen wie we zijn. Dat weet je natuurlijk al lang. Maar dat 

moet nu eenmaal van de wet. Wij zijn dus:  HC De Meeuwen, Sportlaan 87-B, 8302 

AX  Emmeloord. 

 

Omdat we privacy belangrijk vinden en jou goed willen informeren zou het fijn zijn, als 

je deze verklaring even (indien van toepassing, samen met je ouders) doorleest. Hierin 

vertellen we welke gegevens we van je bewaren. Waarom we dat doen en voor hoe 

lang. Ook nemen we even door welke rechten je hebt. Dat lijkt saai, maar dat valt best 

mee. Kijk zelf maar. 

 

We willen natuurlijk niet dat ongenode gasten er met jouw persoonsgegevens vandoor 

gaan. Daarom doet HC De Meeuwen er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé 

te houden. Precies zoals de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

ons verwacht.  

 

HC De Meeuwen slaat je persoonlijke gegevens veilig op. En we geven je informatie niet 

door aan derden voor commerciële doeleinden. Beloofd! 

 

Waarom willen we jouw gegevens, wat doen we ermee, enzovoort 

Door lid te worden van HC De Meeuwen of door vrijwilligerswerk te doen voor HC De 

Meeuwen ga je een overeenkomst met ons aan. Om te trainen, wedstrijden te spelen, 

deel te nemen aan toernooien, training te geven, te coachen  en om aan andere hockey 

gerelateerde activiteiten te kunnen deelnemen hebben we wat privé-gegevens van je 

nodig. Dat zal je niet verbazen.  



 

Om je facturen te kunnen sturen voor betaling van je lidmaatschap hebben we je 

betaalgegevens nodig. We willen je graag e-mails kunnen sturen zoals bijvoorbeeld de 

nieuwsbrief of een uitnodiging voor een activiteit. Daarnaast gebruiken we ze in ons 

ledenadminstratiesysteem en de bijbehorende app. Doe je mee aan de reguliere 

competitie dan word je ook door ons aangemeld bij de KNHB (Kon. Ned. Hockey Bond). 

 

Als vrijwilliger willen we je graag kunnen bellen en je indelen bij bijvoorbeeld een taak 

of commissie. Van jou bewaren we echt alleen die persoonsgegevens die we daarvoor 

minimaal nodig hebben. En … alvast bedankt voor je inzet. Top. 

 

De gegevens die we van je vastleggen is je voor- en achternaam, je adres en 

woonplaats, je telefoonnummer, je geboortedatum, je geslacht, je email adres, je 

betaalgegevens. Van ons krijg je vervolgens een Lidnummer. Een pasfoto is optioneel, 

die kun je zelf toevoegen met onze handige app. Lees onze volledige 

privacyverklaring als je exact wilt weten welke gegevens we van je vastleggen.  

Foto’s 

Omdat we graag laten zien dat we een leuke en sociale vereniging zijn en dat graag 

uitdragen, kunnen we ook foto’s van jou en je team (laten) maken en die plaatsen op 

onze website of op social media zoals Facebook en Instagram. En we vinden het ook 

leuk om af en toe foto’s te plaatsen in de krant als een team bijvoorbeeld kampioen 

geworden is. Mocht het zo zijn dat je een foto liever niet op facebook ziet of op onze 

website. Laat het dan even weten. Dan verwijderen we die altijd zonder moeilijk te 

doen. 

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens? 

Zolang je bij ons lid bent bewaren we jouw persoonsgegevens. Als  je opzegt 

verwijderen we je als lid binnen 3 maanden na het verlopen van je lidmaatschap. 

Opzeggen kan tot 1 mei van elk jaar en doe je door een mailtje te sturen 

naar ledenadministratie@hcdemeeuwen.nl. Je bent niet verplicht om de reden van 

opzegging op te geven maar als je dit wel doet, wordt dit zeer gewaardeerd. 

 

Personen die helemaal 'vergeten' willen worden door ons, kunnen dat verzoek indienen 

bij opzegging van het lidmaatschap. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat 

de gegevens ook daadwerkelijk uit alle bestanden verwijderd worden. Voor 
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verschillende gegevens gelden verschillende bewaartermijnen. Soms moeten we een 

paar gegevens van je langer bewaren omdat dat moet van de wet. Bijvoorbeeld voor de 

belastingdienst. Niet leuk, maar het moet wel. 

 

Met wie delen we (een deel van) jouw persoonsgegevens? 

We delen je gegevens alleen met anderen als zij die nodig hebben om het hockeyen bij 

HC De Meeuwen voor jou mogelijk te maken. We laten bedrijven jou niet lastigvallen 

met spam. Daar houden we zelf namelijk ook niet zo van. Wij delen alleen die 

persoonsgegevens met derden die zij minimaal nodig hebben om hun taken voor ons te 

kunnen vervullen. Genoeg is genoeg. Lees onze  volledige privacyverklaring als je exact 

wilt weten met wie we je gegevens delen.  

 

Welke rechten heb je? 

Voor ons is het belangrijk dat de gegevens die wij van jou beheren ook kloppen. Dat kun 

je je vast wel voorstellen. Daarom mag je ons altijd vragen om je gegevens in te zien. 

En als ze niet (meer) kloppen kun je ze (laten) aanpassen, bijvoorbeeld via je eigen LISA 

app.  

 

Ook mag je ons vragen je gegevens te wissen, maar je zult begrijpen dat je dan niet 

meer mee kunt doen aan trainingen, wedstrijden enzovoort. Wil je je gegevens inzien 

of aanpassen? Gebruik dan onze LISA App. Heb je andere vragen over je 

persoonsgegevens dan kun je contact opnemen 

met ledenadministratie@hcdemeeuwen.nl. 

 

En mocht je het niet eens zijn met de manier waarop wij met je persoonsgegevens 

omgaan, en we komen er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Onze volledige privacyverklaring vind je hier. Daar staat nog wat meer in. Maar je bent 

gewaarschuwd, het is wat saai! 
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