
Privacyverklaring 
Privacyverklaring KV Good Luck

KV Good Luck acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. 
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent 
onder andere dat: 

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat
doen wij via deze privacyverklaring;

• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens
die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te 
verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te 
bieden, te corrigeren of te verwijderen.

KV Good Luck is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring 
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden 
u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 april 2022

Gebruik van persoonsgegevens 

• Voornaam, Voorletters, Roepnaam, Achternaam
Doel : Vastleggen van identiteit middels naam van persoon

• Adres (straat en huisnummer), postcode en woonplaats.
Doel : Vastleggen van woongegevens van persoon

• Telefoonnummer(s), e-mailadres.
Doel : manier om te kunnen communiceren met persoon via telefoon of internet.

• Leeftijd (via geboortedatum) en geslacht.
• Doel : om te bepalen in welke categorie een persoon valt voor het (evt.) spelen van 

wedstrijden. Ook voor vermelding van verjaardag op de website, tenzij hier specifiek bezwaar
tegen is.

• Rekeningnummer.
Doel : Voor het innen van de contributie. Dit gebeurt maandelijk via een automatische incasso.

• Type lidmaatschap.
Doel : bepalen type lidmaatschap. KV Good Luck kent diverse soorten lidmaatschappen. Zo 
zijn er spelende leden in competitieverband, jeu-de-boules leden, niet spelende leden en 
welpen.

• Vrijwilligerstaken en functies binnen de vereniging
Doel : inventariseren welke taken u zou kunnen/willen uitvoeren. Lid zijn van een vereniging
brengt ook taken met zich mee. KV Good Luck wil graag weten welke taken u zou willen en 
kunnen uitvoeren. Ook wordt vastgelegd welke (bonds)functies u vervult zoals een 
bestuursfunctie of scheidsrechter.

Wij verwerken geen gegevens die niet relevant zijn voor het lidmaatschap van onze vereniging 
zoals geloofsovertuiging, politieke voorkeur, geaardheid, karakter eigenschappen, haarkleur o.i.d. 
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Reclame 

Een sportvereniging als KV Good Luck kan haast niet zonder sponsors. En deze sponsors 
gebruiken reclame om zichzelf en hun producten aan te prijzen. 
KV Good Luck zal nooit de gegevens van leden beschikbaar stellen voor reclame doeleinden, 
tenzij daar nadrukkelijk om gevraagd wordt en u daar toestemming voor geeft om die reclame 
uiting te mogen ontvangen. 
Op de website van KV Good Luck worden namen van sponsors en eventuele reclame getoond. 
Bij gebruik van de website is deze reclame zichtbaar en kan niet worden geblokkeerd. 
Waar mogelijk wordt (teveel) reclame geweerd om de website voldoende leesbaar te houden. 

Publicatie 

Wij publiceren uw gegevens niet. Tenzij het een gerechtvaardigd belang betreft bijv. bij een 
wedstrijdverslag of een foto in de krant. Wanneer u dit niet wenst dient u dat aan te geven bij de 
ledenadministratie of het secretariaat. Uw gegevens worden dan niet gepubliceerd. 
Overigens gaat KV Good Luck zorgvuldig om met het plaatsen van foto's en namen van mensen 
die op de foto's te zien zijn. Dit om (ongewenste) identificatie te voorkomen en dat geldt voor alle 
publicatievormen die KV Good Luck hanteert. Wel kan uw naam genoemd worden in bijv. een 
wedstrijdverslag maar er zal geen verwijzing zijn naar een foto. 

Cookies 

Op onze website www.kvgoodluck.nl wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Doorklikken via 
de website van KV Good Luck naar websites van derde partijen kan er echter voor zorgen dat er 
toch cookies vanuit die websites op uw computer terecht kunnen komen. Meestal verschijnt er 
eerst een waarschuwing, zodat cookies eventueel geweerd kunnen worden. Het is dus niet de 
KV Good Luck website die cookies op uw computer zal plaatsen maar de derde partij. Beslis zelf 
of u de cookies wil accepteren. Meestal zorgen cookies voor een betere werking van een website 
maar geeft u wel wat privacy weg. 

Beveiliging 

De gegevens van onze leden verwerken wij in de applicatie Sportlink van het bedrijf Sportlink 
Services. Sportlink is een op web technologie gebaseerde applicatie waarbij de gegevens in een 
gecentraliseerde database in de cloud worden opgeslagen. Het bedrijf Sportlink zorgt voor de 
beveiliging van de gegevens en garandeert de beschikbaarheid van de Sportlink applicatie. 
Op de website van Sportlink (www.sportlink.nl) is in een privacy verklaring te lezen hoe Sportlink 
omgaat met de gegevens van haar klanten. 

Slechts een geselecteerd aantal personen met functie binnen KV Good Luck heeft toegang tot 
de Sportlink applicatie. In het Verwerkers register is weergegeven welke mensen de leden 
gegevens mogen verwerken en wat zij er mee mogen doen (invoeren, wijzigen, inzien, 
verwijderen). Op aanvraag is het Verwerkers register in te zien. Zie daarvoor de 
contactgegevens onderaan deze privacy verklaring. 
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Bewaartermijnen 

Verwerkte persoonsgegevens worden tot 2 jaar na aflopen lidmaatschap bewaard. Daarna 
worden de gegevens vernietigd. U zal gevraagd worden om bepaalde gegevens langer te 
mogen bewaren zoals NAW gegevens, telefoonnummer en mail adres om u in de toekomst te 
mogen benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere bijeenkomst. Standaard worden 
uw gegevens na 2 jaar na opzegging van het lidmaatschap vernietigd. 

Websites van derden 

Op de website van KV Good Luck wordt doorgelinkt naar websites van onze sponsors. Deze 
worden getoond in een apart browser window wanneer de sponsorlink wordt aangeklikt. In het 
andere browser window waarvandaan de externe link is aangeklikt zal de KV Good Luck site 
gewoon actief blijven. Bij afsluiten van de derde partijen site, komt men terug op de KV Good 
Luck site. 
Derde partijen websites bevatten vaak ook een privacy verklaring. Lees deze door indien 
gewenst. Het is geen vervanging van de privacy verklaring van KV Good Luck. 
Via derde partijen kunnen cookies aangeboden worden. Lees daarover meer bij het eerdere 
onderwerp Cookies. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het 
verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze 
wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering 
van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande 
gegevens. 

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te 
verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor 
gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking 
van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. 

Bestuur KV Good Luck
t.a.v. de secretaris 
Postbus 341
3240 AH Middelharnis
Email : secretariaat@kvgoodluck.nl 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U 
kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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