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Privacy verklaring 

Dit is de privacyverklaring van Volleybalvereniging Molenwiek ‘74, gevestigd te Nieuw-

Lekkerland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 40323704, hierna ook te noemen: `de Vereniging`.  

 

Persoonsgegevens die door Volleybalvereniging Molenwiek ’74 worden verwerkt 

Volleybalvereniging Molenwiek ’74 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u 

gebruik maakt van de diensten van Volleybalvereniging Molenwiek ’74 en/of omdat u deze 

zelf bij het invullen van een aanmeldingsformulier voor lidmaatschap of een contactformulier 

op de website aan de Vereniging verstrekt. 

 

De Vereniging kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 Uw voor- en achternaam 

 Uw adresgegevens 

 Uw geboortedatum 

 Uw geslacht 

 Uw telefoonnummer 

 Uw e-mailadres 

 Uw bankrekeningnummer 

 Uw Nevobo relatiecode en eventuele licenties 

 

Waarom heeft Volleybalvereniging Molenwiek ’74 gegevens nodig? 

Volleybalvereniging Molenwiek ’74 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact 

met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of 

per post) te kunnen benaderen. 

 

Daarnaast kan de Vereniging uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het 

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit 

verwerkingen in verband met een lidmaatschap (inclusief inschrijving bij de Nevobo), een 

sponsorcontract of een advertentie. 

 

Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van 

uw ouder of voogd te overleggen. 

 

Hoe lang worden gegevens bewaard? 

Volleybalvereniging Molenwiek ’74 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 

nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw 

gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard na beëindiging van een met u gesloten 

overeenkomst of indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

 

Delen van gegevens met anderen 

Volleybalvereniging Molenwiek ‘74verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden 

(waaronder de Nevobo) indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, 

of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info [at] molenwiek74.nl. 

Volleybalvereniging Molenwiek ‘74 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 

verzoek reageren. 

 

Wijziging van het privacy beleid 

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op 

de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden 

opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te 

raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en 

via de websites te informeren. 

 

Beveiligen 

Volleybalvereniging Molenwiek ’74 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer 

informatie wenst over de beveiliging van door Volleybalvereniging Molenwiek ’74 verzamelde 

persoonsgegevens, neem dan contact met op via info [at] molenwiek.nl. 

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw 

persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 


