
                                                                                                                                      

 

Privacyverklaring Sportvereniging DIO Gameren                                      

  

Privacywetgeving (GDPR / AVG) Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General 

Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere 

over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving 

heeft ook impact op Sportvereniging DIO.  

  

Dit is de privacyverklaring van Sportvereniging DIO, gevestigd op de Fijkensakker 3 te 

Gameren:  

  

Bewust of onbewust deelt u (persoons)gegevens met ons. Wij vinden het van groot belang dat 

zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring uiteengezet hoe 

wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u heeft.  

 

Waarvoor verwerkt DIO (persoons)gegevens  

Als je lid wilt worden van DIO of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan 

wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de 

juiste wijze inschrijven als lid, je inschrijven voor een wedstrijd of bijvoorbeeld Verklaring Omtrent 

Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger. Als je eenmaal lid of relatie van DIO bent, dan willen we je 

goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te 

onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag 

stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Gegevens kunnen ook 

gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden binnen DIO. Bijvoorbeeld om je te informeren 

over een nieuwe activiteit binnen DIO, een wedstrijd of het uitzetten van een enquête of verkiezing. 

  

Persoonsgegevens van leden en donateurs van DIO 

Met uw lidmaatschap als doel worden uw gegevens verwerkt in de ledenadministratie. De 

Ledenadministratie van DIO verwerkt (persoons)gegevens in Digimembers, de administratieve 

applicatie van de KNGU en de daaraan gerelateerde applicaties. Hierbij gaat het om de volgende 

(persoons)gegevens: naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, nummer ID-bewijs, 

bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres.  

 

Overeenkomsten met sponsoren, leveranciers of vrijwilligers van de vereniging:  

Met als doel de overeenkomst die u heeft gesloten met DIO worden de uw gegevens vastgelegd in de 

sponsoradministratie, financiële administratie en ledenadministratie: (bedrijfs)naam, KVK*, adres, 

geboortedatum*, geslacht*,nationaliteit*, nummer IDbewijs*,bankrekeningnummer*,telefoonnummer, 

e-mailadres (* indien van toepassing). 

 

 

Bewaartermijn sportvereniging DIO  



                                                                                                                                      

 

DIO bewaart uw (persoons)gegevens gedurende de looptijd van uw lidmaatschap, donateurschap, 

sponsoring, leveranties, dienstverband. Sportvereniging DIO bewaart uw (persoons)gegevens ook na 

einde lidmaatschap met het oog op geschiedschrijving van de vereniging en een eventuele reünie/ 

jubileumviering. Als een lid dat niet wil kan hij dat aangeven en wordt die wens gerespecteerd.   

 

Foto’s en video-opnames van (sport)activiteiten bij DIO  

Wij maken de bezoekers aan wedstrijden en aan onze trainingsaccommodatie er op attent dat er door 

onze vereniging (vrijwilligers) foto’s of video-opnames gemaakt kunnen worden van de 

sportactiviteiten, dan wel aanvullende activiteiten. Deze kunnen worden gedeeld op de website / social 

media van sportvereniging DIO. (naam wordt niet vermeld, behalve als er een prijs behaald wordt met 

een wedstrijd). Hier gaan wij zorgvuldig mee om: wij plaatsen geen ongepaste foto’s / video’s. Mocht u 

of uw kind echter op een bepaalde foto/video staan en dit niet wensen, dan kunt u dit e-mailen naar 

info@diogameren.nl . Op eerste verzoek zullen wij dan betrokkene onherkenbaar maken op de foto / 

video, dan wel de foto / video verwijderen van de website / social media van sportvereniging DIO.  

Hierbij willen wij u er op attent maken dat er ook foto’s gemaakt kunnen worden door vrijwilligers van 

andere verenigingen of door fotograven van kranten/websites. Dit geldt bij alle wedstrijden. In dat 

geval kunt u zich wenden tot de desbetreffende vereniging of krant/website.  

 

Verstrekking van (persoons)gegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt sportvereniging DIO uw (persoons)gegevens alleen aan derden als 

dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap/overeenkomst, tenzij de vereniging wettelijk 

verplicht is om uw gegevens te verstrekken aan derden.   

 

Beveiliging (persoons)gegevens 

De sportvereniging DIO treft passende maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen 

verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen 

de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.  

 

Wijziging van het privacybeleid  

Sportvereniging DIO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. 

Op de website diogameren.nl zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring staan 

opgenomen.  

 

Vragen  

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw (persoons)gegevens of de vereniging wilt verzoeken 

tot correctie en/of verwijdering van uw gegevens, dan kunt u mailen naar info@diogameren.nl  

 

Disclaimer 

De inhoud van diogameren.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel sportvereniging DIO 

tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt 

DIO expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie 

juist, volledig of actueel is. 


