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Privacy Policy SV Aurora voetbal 
Uw privacy  
SV Aurora afdeling voetbal wil de gegevens van haar leden optimaal beschermen. Daarom 

informeren we u in dit privacy beleid over de wijze waarop  SV Aurora afdeling voetbal de 

persoonsgegevens verwerkt. 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens 
• We verzamelen uw persoonsgegevens om u (of uw kind) bij de KNVB aan te melden. Door de 

aanmelding bent u gerechtigd om in de competities van de KNVB te voetballen. Hierdoor zijn 

uw gegevens ook bekend in Sportlink. 

• Uw mailadres gebruiken we om met u te communiceren. 

• Uw bankgegevens gebruiken we om de contributie te innen. We verzamelen alleen uw 

bankgegevens als u heeft aangegeven dat u de contributie via automatische incasso wil 

overmaken. 

Wie kan uw persoonsgegevens inzien 
Bestuursleden, leden die het wedstrijdprogramma maken en de barmedewerker die het barrooster 

maakt, kunnen uw persoonsgegevens inzien. Deze gebruikers hebben verschillende rechten in ons 

administratieprogramma. Hierdoor zien ze alleen de gegevens die zij nodig hebben voor hun taak. 

Sportlink 
Uw gegevens worden opgeslagen in, door het NOC/NSF en KNVB, geadviseerd 

administratieprogramma ‘Sportlink’. De KNVB kan uw gegevens gebruiken voor informatie 

doeleinden. Voor meer informatie zie 

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000129377-privacy-informatie-knvb 
 

U kunt zelf uw zichtbaarheid op de app voetbal.nl instellen, eventueel voorzien van naam en foto. Bij 
aanmelden staat uw zichtbaarheid op ‘normaal’. U bent zelf verantwoordelijk als u dit wilt 
veranderen.  

• Afgeschermd. Met dit privacy niveau worden personen als Afgeschermd getoond. Personen 

kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de 

ondersteuning van officiële processen als het Digitaal Wedstrijdformulier. Persoonsgegevens 

die nodig zijn om iemand tijdens het proces te legitimeren, zijn beschikbaar voor de 

gebruiker.  

• Normaal. Met dit privacy niveau maken personen zich in de app bekend aan anderen. 

Personen kunnen worden gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto beschikbaar 

voor anderen.  

• Beperkt. Met dit privacy niveau worden alle persoonsgegevens van een persoon beschikbaar 

gesteld aan anderen.  



Mei 2018  SV Aurora voetbal 

Sociale media 
SV Aurora afdeling voetbal heeft zelf een website, twitter en facebook in beheer. Op sociale media 

van SV Aurora voetbal kan u met naam genoemd worden tevens is het mogelijk dat er foto’s op 

sociale media verschijnen. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit bij het bestuur kenbaar maken.   


