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PRIVACYVERKLARING SZO

Dit is de privacyverklaring van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), gevestigd te Zwolle,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40059864, hierna
te noemen “de SZO”.

Bewust of onbewust deelt een verenigingslid persoonsgegevens met onze vereniging. Wij vinden het
van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze
privacyverklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt.

Eventuele vragen kunt u stellen per e-mail aan de secretaris van de SZO, janlahuis52@gmail.com of
zwolle@covs.nl.

In de onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel welke persoonsgegevens van u verzameld
worden, hoelang wij deze gegevens bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangt.

Doel Welke persoons-
gegevens

Grondslag Bewaartermijn Ontvangers

Onderzoeken of u lid
kunt worden en het
uitvoeren van de lid-
maatschapsovereen-
komst.

 Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 E-mailadres

Uitvoering van
de overeenkomst

Indien u lid wordt/bent
gedurende de looptijd van
de overeenkomst. Indien u
geen lid wordt, worden uw
gegevens zo snel mogelijk,
doch in elk geval binnen 6
maanden weer verwijderd.

NVT

Ledenadministratie  Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankrekening-

nummer (IBAN)
 Relatienummer van

de KNVB

Uitvoering van
de overeenkomst

Gedurende de looptijd van
de overeenkomst en daar-
na tot 2 jaar, vervolgens
alleen nog in de financiële
administratie, volgens de
statuten voor de termijn
van 10 jaar

 de ledenadmini-
stratie van
COVS
Nederland

Versturen van digi-
tale berichten, waar-
onder het clubblad,
de eventuele nieuws-
brief en uitnodigin-
gen voor de diverse
activiteiten van de
SZO en de COVS op
het gebied van de
arbitrage

 Voornaam
 Achternaam
 E-mailadres

Uitvoering van
de overeenkomst

Zolang als men lid is van
de SZO en COVS.

NVT

Om onze digitale
dienstverlening te
verbeteren

 Cookies (* zie voor
meer info het sub
kopje Cookies)

 IP-gegevens

Toestemming Iedere keer dat onze
website bezocht wordt.
Deze gegevens worden zo
snel als mogelijk
geanonimiseerd.

 De beheerder
van de webite
van de SZO en
COVS.

 Analytics tools
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Ter benadering voor
een reünie of andere
bijzondere gebeurte-
nis (na beëindiging
van het lidmaat-
schap)

 Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Telefoonnummer
 E-mailadres

Toestemming Zolang als de
toestemming niet is
ingetrokken.

NVT

Het verrichten en
versturen van even-
tuele gesponsorde
aankopen

 Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Telefoonnummer
 E-mail adres
 (kleding) maat

Toestemming Gedurende de looptijd van
de overeenkomst en ver-
volgens alleen nog in de
financiële administratie
volgens de statuten voor
de termijn van 10 jaar.

 De eventuele
leverancier **

* Cookies;

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door
de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De SZO en COVS gebruiken
cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt
in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw
voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe
vaak de websites worden bezocht en welke pagina’s door bezoekers het meest worden bekeken. Voor
het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen
worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke
functionele en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a
lid 3 Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De SZO en COVS gebruiken alleen dit type cookies, zodat uw toestemming niet noodzakelijk is.

** In voorkomende gevallen dient een aparte verwerkingsovereenkomst gesloten te worden tussen de
scheidsrechtersvereniging en de mogelijke leveranciers.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de SZO en COVS uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst die de SZO en COVS met u heeft
gesloten, tenzij de SZO en COVS wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan
deze derden.

In het geval dat u een bestuursfunctie binnen de SZO of COVS aanvaardt, worden uw persoonsge-
gevens – wettelijk verplicht – verstrekt aan de Kamer van Koophandel voor de verwerking in het
Handelsregister van de KvK.

In het geval van de SZO en COVS zijn uw gegevens alleen bekend bij onze ledenadministrateurs en het
ledenadministratieprogramma dat zij gebruiken, en - indien van toepassing - de producent van dit
programma, met wie de SZO en COVS een bewerkersovereenkomst heeft gesloten.

Voorts dienen wij de persoonsgegevens te delen met de landelijke organisatie van de COVS (Centrale
Organisatie van Voetbal Scheidsrechters), waarbij de SZO is aangesloten. Dit betreft naast de hiervoor
genoemde ledenadministratie voor de verzending van het digitale magazine “de Scheidsrechter”.

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.,

AANGEZIEN DEZE VERKLARING OP DE WEBSITE IS GEPLAATST, ZIJN DE HANDTEKENINGEN

VAN DE VOORZITTER EN SECRETARIS WEG GELATEN! U KUNT EEN ORIGINEEL EXEMPLAAR

OPVRAGEN BIJ HET SECRETARIAAT!

________________________ ____________________
E.J.H. de Gier, voorzitter J. Lahuis, secretaris

Versie: 10 september 2018


