
 

 

 
 
 

Privacyverklaring UOW '02 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) van 
toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese 
Unie (EU). Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de 
verwerking van hun gegevens. Zo is toestemming van de betrokkene nodig voor verwerking van de 
gegevens. Ook moet het doel van de verwerking vermeld staan. De AVG geeft bv. kinderen jonger 
dan 16 jaar extra bescherming. Want kinderen kunnen de risico‘s van een gegevensverwerking niet of 
minder goed inschatten. Daarom moeten zij toestemming hebben van de persoon die de ouderlijke 
verantwoordelijkheid draagt. 
 
UOW '02 hecht veel waarde aan de beveiliging van uw privacy en de bescherming van uw 
persoonsgegevens en acht het van essentieel belang dat alle persoonsgegevens zorgvuldig en veilig 
worden verwerkt. Daarnaast wil UOW '02 transparant en duidelijk zijn over de wijze waarop 
persoonsgegevens worden verwerkt. Wij doen er alles aan om uw privacy en die van de kinderen te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
 
UOW '02 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet 
uitsluitend de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in 
ieder geval: 
 

 De persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
aan ons zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
toelichting; 

 Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens of die van het kind; 

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van de persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het innen van de contributie of het 
aanmelden voor KNVB wedstrijden, etc.; 

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 

 
Wie zijn betrokkenen en wat zijn persoonsgegevens? 
 
Volgens de AVG is eenieder die aan de hand van door UOW '02 verzamelde of verwerkte gegevens 
direct of indirect kan worden geïdentificeerd, een betrokkene. Deze gegevens worden 
persoonsgegevens genoemd omdat ze betrekking hebben op individuele personen. 
 
UOW '02 wil graag uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens als u: 
 

 lid bent; 

 ingeschreven wilt worden als lid; 

 vrijwilliger of medewerker bent of wilt worden; 

 sponsor bent of wilt worden; 

 toeleverancier bent. 
 
  



 

 

 
 
 
 
Algemeen 
Wij maken graag foto’s en films van wedstrijden, activiteiten en natuurlijk de teamfoto’s om op onze 
website, social media en narrowcasting te plaatsen. Daarbij willen we ook af en toe namen noemen 
zodat bijvoorbeeld duidelijk is wie op de foto staat. 
 
Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om u of uw zoon/dochter of iemand waar u de 
voogd/verzorger van bent aan te kunnen melden voor activiteiten, wedstrijden en andere KNVB 
(Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) gerelateerde zaken. Deze gegevens zijn nodig om een juiste 
administratie te kunnen voeren voor het verwerken van de contributie, teamindelingen, verzekeringen 
en aanmelding bij de door KNVB georganiseerde activiteiten zoals wedstrijden en toernooien. 
 
Welke persoonsgegevens worden door UOW '02 verzameld en verwerkt? 
 
De persoonsgegevens die UOW '02 verzamelt hebben betrekking op medewerkers, leden, 
vrijwilligers, contractpartijen (o.a. sponsoren) en overige belanghebbenden. 
 
Wij verwerken deze gegevens als daartoe een wettelijke grond is of vanuit de KNVB een verplichting 
op ligt. In algemene zin verwerkt UOW '02 persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie zij 
direct of indirect een relatie heeft, heeft gehad of wil hebben. 
 
Voorbeelden van deze persoonsgegevens zijn: 
 

 Voor- en achternaam; 

 Adresgegevens; 

 Telefoonnummer(s); 

 E-mailadres(sen); 

 IBAN nummer; 

 Geslacht; 

 Geboortedatum; 

 Bij minderjarigen: gegevens ouder, voogd of verzorger; 

 Uw handtekening; 

 Beeldmateriaal (bv. individuele en teamfoto's); 

 Betalingsinformatie; 

 Informatie over contracten met betrekking tot aan u of door u verleende diensten; 

 Gegevens die zijn opgeslagen in documenten in verschillende formaten of kopieën daarvan. 
(bv. ID-kaarten, paspoorten); 

 Alle machtigingen, toestemmingen of voorkeuren die u aan ons kenbaar maakt; 

 Nationaal identificatienummer: een nummer of code die u van een overheid krijgt om te 
bepalen wie u bent, zoals een burgerservicenummer (BSN) of ander uniek 
identificatienummer; 

 Persoonsregistratie van gele/rode kaarten en boetes. 
 
Voor informatie over of en – zo ja – welke persoonsgegevens UOW '02 precies van u verzamelt en 
verwerkt, kunt u een verzoek indienen via info@uow02.nl. Als deze gegevens onjuist of 
onnauwkeurig zijn of als u wilt dat ze worden verwijderd, kunt u UOW '02 verzoeken de gegevens te 
wijzigen of te verwijderen. 
 
UOW '02 neemt alle verzoeken in behandeling en streeft ernaar om binnen een maand via e-mail 
antwoord te geven. 
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Waarom en hoe verzamelt en verwerkt UOW '02 persoonsgegevens? 
 
UOW '02 verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor haar specifieke doeleinden en 
alleen indien dit noodzakelijk is of uitdrukkelijk wordt toegestaan. Noodzaak bestaat bijvoorbeeld 
wanneer UOW '02 wettelijk daartoe verplicht is, haar gerechtvaardigde belangen dient te behartigen of 
met u een overeenkomst wil sluiten of uitvoeren. Uitdrukkelijke toestemming wordt bijvoorbeeld 
gevraagd voor deelname aan enquêtes of voor het ontvangen van nieuwsbrieven. 
 
Aan-/afmelden en lidmaatschap 
 
Het inschrijven en u aanmelden als lid van UOW '02 kan uitsluitend via het aanmeldformulier op de 
website van UOW '02. 
 
Wilt u het lidmaatschap of andere relatie die u met ons hebt beëindigen dan zullen wij er voor zorgen 
dat uw gegevens verwijderd worden uit onze administratie. Zover gewenst is het mogelijk een kopie te 
krijgen van uw gegevens en deze kan via de ledenadministratie opgevraagd worden via het e-
mailadres info@uow02.nl. U kunt vervolgens zelf zorgdragen voor het verstrekken van uw gegevens 
aan andere partijen. Daar waar wettelijke verplichtingen liggen of de verplichting vanuit de KNVB 
wordt opgelegd, zullen wij zorgdragen voor het aanleveren van gegevens aan een eventuele andere 
voetbalclub indien van toepassing. Het moment van het definitief verwijderen van uw gegevens wordt 
bepaald door de wettelijke verplichtingen waaraan wij gehouden zijn. 
 
Intrekken toestemming 
 
U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Als u vragen hebt over het intrekken van uw 
toestemming kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De 
contactgegevens staan hieronder vermeld onder het kopje "Contactpersoon bij UOW '02". 
 
Verwerkingsactiviteiten op basis van gerechtvaardigd belang 
 
De verwerking van persoonsgegevens is gerechtvaardigd indien dit voor UOW '02 noodzakelijk is voor 
de vervulling van haar taken. Ook dan zal UOW '02 haar belangen afwegen tegen uw persoonlijke 
belangen en aan de hand hiervan beslissen of uw persoonsgegevens worden verwerkt. 
 
Minimalisering van de verwerking van persoonsgegevens 
 
Bij de verwerking van persoonsgegevens streeft UOW '02 ernaar de verzamelde persoonsgegevens 
tot een minimum te beperken en de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zo kort mogelijk te 
bewaren. Deze periode hangt o.a. af van de wetgeving en de relatie die UOW '02 met u heeft. Uw 
contactgegevens worden verwijderd als deze voor UOW '02 en/of KNVB niet meer relevant zijn. 
Wanneer wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming, verwijderen we de gegevens nadat u 
uw toestemming heeft ingetrokken. 
 
Bescherming van persoonsgegevens 
 
Verder streeft UOW '02 naar en waarborgt zij de hoogste normen die redelijkerwijs kunnen worden 
gesteld inzake de beveiliging van persoonsgegevens tijdens de verwerking door UOW '02 of de door 
UOW '02 ingeschakelde bedrijven. Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden 
verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die niet gerelateerd zijn aan UOW '02. 
 
De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden. 
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Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
 

 Registratie bij de KNVB (Sportlink) 

 Website (i-Minded) 

 Salarisadministratie (Payroll Totaal) 

 Financiële administratie (Wolfs en partners) 

 Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Sportlink) 

 Verkrijgen van subsidie (Gemeente Landgraaf) 
 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken middels een verwerkingsovereenkomst om de 
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens 
niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 
 
Met derden met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, hebben wij duidelijke 
afspraken gemaakt over welke gegevens zij van ons krijgen en vooral met welk doel zij deze 
gegevens mogen gebruiken. 
 
KNVB: Zij beschikken over de naam, geboortedatum en e-mailadres van het clublid waardoor 
deelname aan KNVB wedstrijden mogelijk is, de tuchtcommissie u kan berichten en de rechtmatigheid 
van uw lidmaatschap kan beoordelen (bijvoorbeeld om te controleren dat je bij één voetbalclub en in 
het qua leeftijd juiste team bent ingeschreven). U kunt contact opnemen met de ledenadministratie 
van UOW '02 via info@uow02.nl inzake het inzien of verwijdering van uw gegevens. 
 
Meer juridische informatie is te vinden via: 
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels–amp;-bepalingen/knvb-bepalingen/juridisch 
Over de gegevensverwerking bij overige aan UOW '02 gelieerde partijen, zoals bijvoorbeeld een 
webshop, fysio, sponsoren etc., hebben deze partijen een eigen verantwoording aangezien de 
gegevens niet door UOW '02 aan hen verstrekt zijn. 
 
Het kan voorkomen dat UOW '02 in opdracht van een derde partij een nieuwsbrief aan haar leden 
verstuurd, maar daarbij zijn geen persoonsgegevens aan de betreffende partij overgedragen. 
 
Wij verwerken, bewaren en verstrekken geen persoonsgegevens bij of aan derde partijen welke 
gevestigd zijn buiten de Europese Unie. 
 
Minderjarigen 
 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) 
indien daarvoor expliciet toestemming is gegeven door de ouder, voogd, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 
 
Bronnen van verzamelde persoonsgegevens 
 
UOW '02 kan de informatie direct van u ontvangen, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail stuurt naar 
UOW '02 of de website van UOW '02 bezoekt. Persoonsgegevens kunnen ook indirect door UOW '02 
worden ontvangen via derden of andere bronnen, zoals sociale netwerken. Bij een bezoek aan de 
website kan UOW '02 gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via 
vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. 
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Categorieën ontvangers 
 
De persoonsgegevens die UOW '02 verzamelt en verwerkt, kunnen met andere partijen worden 
gedeeld. Dit zal echter alleen plaatsvinden als het delen van de persoonsgegevens een vastgelegd 
doel dient en noodzakelijk is om dit doel te bereiken en daarom toegestaan is. Een voorbeeld van 
deze andere partijen is bv. de KNVB. 
 
Welke rechten heeft u t.a.v. uw persoonsgegevens? 
 
Uw gegevens zijn van u. Daarom heeft u een aantal rechten: 
 

 Inzage: u kunt bij UOW '02 opvragen welke informatie wij van u hebben; 

 Aanpassing: als uw gegevens niet correct zijn, kunt u deze door ons laten aanpassen; 

 Verwijdering: als u wilt dat wij uw gegevens niet langer gebruiken, kunt u ons vragen deze te 
verwijderen. Als dit niet in strijd is met andere wettelijke plichten, zullen wij uw gegevens 
wissen; 

 Beperking gebruik: u kunt ons vragen om maar een deel van uw gegevens te gebruiken; 

 Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. 
 
Website en cookies 
 
De websites van UOW '02 maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de 
bezochte webpagina van UOW '02 automatisch op uw apparaat (computer, telefoon, tablet) worden 
geplaatst. Cookies worden gebruikt om bepaalde informatie van uw webbrowser te verzamelen en om 
het gebruikte apparaat te identificeren, niet de persoon die het apparaat gebruikt. U kunt het gebruik 
van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u 
er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 
 
Websites van derden 
 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website van 
UOW '02 kunnen worden bezocht. 
 
Medische gegevens 
 
Indien UOW '02 voor haar jeugdleden uitjes organiseert kan UOW '02 vragen naar medische 
bijzonderheden van jeugdleden die van belang kunnen zijn voor de begeleiders tijdens dit uitje. Na 
afloop van het uitje worden deze gegevens vernietigd. Naast voorgaande bewaart UOW '02 geen 
medische gegevens van personen. Het beoordelen van speelfitheid en de verantwoordelijkheid van 
het in de breedste zin van het woord medisch verantwoord kunnen beoefenen van de voetbalsport ligt 
geheel bij uzelf of zover van toepassing uw ouders of voogd/verzorger. 
 
Juistheid gegevens 
 
Uzelf blijft als lid of relatie van de UOW '02 verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste 
gegevens. Indien gegevens wijzigen, dan geeft u deze wijzigingen aan ons door zodra deze bij u 
bekend zijn. Indien wij over onjuiste gegevens beschikken doordat deze onjuist aan ons verstrekt zijn 
kunnen wij daar nooit verantwoordelijk voor gehouden worden. De plicht voor de aanlevering van de 
juiste gegevens licht geheel bij het lid of de ouders, verzorger of voogd. 
 
  



 

 

 
 
 
 
Beveiligen van de gegevens 
 
UOW '02 zal zich inspannen om uiterst zorgvuldig met de verstrekte gegevens om te gaan. De 
gegevens worden elektronisch bewaard met gebruik van daarvoor gangbare programmatuur en 
opslagmedia. Wij zullen ons inspannen om voldoende passende technische en organisatorische 
maatregelen te nemen om de computerapparatuur en de daarop opgeslagen persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen 
garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend 
beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te 
beschermen persoonsgegevens. 
 
Bij een geconstateerd datalek doen wij altijd aangifte bij de autoriteit persoonsgegevens via: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken 
 
Naast de technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen 
tegen onrechtmatige verwerking hebben wij tevens de volgende maatregelen genomen: 
 

 Alle natuurlijke- en rechtspersonen die namens UOW '02 van de gegevens kennis kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan welke in een geheimhoudingsverklaring 
met betreffende personen en instituten is vastgelegd; 

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle gegevens kritische systemen; 

 We pseudonimiseren en zorgen waar mogelijk voor de encryptie van persoonsgegevens als 
daar aanleiding toe is; 

 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten; 

 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

 
Begrip 
 
Wij vragen als vereniging, die volledig gedragen wordt door vrijwilligers, uw begrip voor onze 
eventuele tekortkomingen in kennis, daadkracht en financiële middelen om u adequaat te kunnen 
voorzien van informatie over uw gegevens binnen onze gegevensverwerking. Zodra zich echter 
tekortkomingen voordoen zullen wij deze terstond op proberen te lossen waarbij wij te allen tijde de 
bescherming van de persoonsgegevens zullen waarborgen. Deze bepaling doet echter niets af aan de 
wettelijke mogelijkheden die u hebt en waar u zich zonder beperkingen op kunt beroepen. 
 
Uw rechten 
 
U hebt het recht op inzage in de voor ons beschikbare gegevens over u en het recht om van UOW '02 
als zijnde de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging inzage van uw betreffende 
persoonsgegevens te verkrijgen. U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw 
persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze 
verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan 
uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren 
voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken. U hebt altijd het recht om de gegeven 
toestemming in te trekken. Wij handelen verzoeken voor inzage en verwijdering af op basis van 
binnenkomst van het verzoek en binnen de redelijkheid van capaciteit die wij daartoe vrij kunnen 
maken. Wij zullen gegevens verwijderen zodra deze niet meer volgens wetgeving noodzakelijk zijn 
aan te houden. 
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Contactpersoon bij UOW '02 
 
UOW '02 is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze functie wordt vervuld 
vanuit de ledenadministratie aangezien daar de verwerking van de gegevens plaatsvindt. Hebt u nog 
vragen over privacy, gegevensbescherming en de verwerking van persoonsgegevens door UOW '02, 
of wilt u een klacht indienen, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via 
info@uow02.nl. 
 
Contactpersoon in geval van een klacht 
 
Mocht u een vraag, opmerking of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door 
UOW '02 dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Via de website van UOW '02 
zijn de mogelijkheden om contact op te nemen terug te vinden. Komen wij er samen niet uit, dan 
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Als u zich onvoldoende geïnformeerd of geholpen voelt door 
UOW '02, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De procedure hiervoor is te 
vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
 
Updates van de privacyverklaring 
 
Om de privacyverklaring actueel te houden, zal UOW '02 deze zo nodig aanpassen. Indien de 
wijzigingen of aanpassingen u persoonlijk raken, zorgt UOW '02 ervoor dat u van de wijziging of 
aanpassing op de hoogte wordt gesteld. De meest recente versie van de privacyverklaring wordt altijd 
op de website van UOW '02 geplaatst. Eerdere versies van de privacyverklaring blijven ook 
beschikbaar. 
 
Deze privacyverklaring is op 4 februari 2019 vastgesteld door het bestuur van de UOW '02 en is ter 
inzage opgenomen op de website van de vereniging. 
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