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Privacybeleid  Volleybalvereniging Mevo 

 
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Volleybalvereniging Mevo  

verwerkt van haar leden, donateurs  en trainers. 

Indien je lid wordt van Volleybalvereniging Mevo, of om een andere reden persoonsgegevens aan 
Volleybalvereniging Mevo verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in 
lijn met dit Privacybeleid te verwerken. 

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 
 
Verantwoordelijke  

Volleybalvereniging Mevo, gevestigd aan de Meddoseweg 18, 7104 AA Winterswijk-Meddo, KvK 
nummer 40103138, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in dit privacybeleid. 

 
Contactgegevens 
Volleybalvereniging Mevo, Peter van Beusekom, Bargerslat 25, 7103 DS Winterswijk. Telefoon 

0543512239 of 0683335159 (voorzitter).  
 
Functionaris Gegevensbescherming 

Fried Tuinte is de functionaris gegevensbescherming van Volleybalvereniging Mevo, hij is te 
bereiken via: ledenadm@mevomeddo.nl 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Volleybalvereniging Mevo verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. 

 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 

- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer(s) 

- E-mailadres 
- IBAN/Rekeningnummer 
- Nevobo relatiecode 

 
Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de functionaris gegevensbescherming. De 
e-mailadressen zijn toegankelijk voor de bestuursleden en de commissie ATC om contact met je te 

onderhouden. Wanneer een e-mail aan meerdere personen wordt verzonden gebeurt dit altijd 
onder BCC, zodat jouw e-mailadres niet voor andere geadresseerden zichtbaar is. 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Volleybalvereniging 
Mevo verwerkt: 
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen 

echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken 
te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over 
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij 
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zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem 

dan contact met ons op via ledenadm@mevomeddo.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Ouders van jeugdleden geven, middels een schriftelijke verklaring, wel of geen toestemming tot  

het plaatsen van foto’s en namen van de jeugdleden in Meddo Magazine en/of op de site van de 
vereniging. 
 

Mevo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren. 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren. 

 
Geautomatiseerde besluitvorming:  
Volleybalverenging Mevo neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over 

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder 
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Volleybalverenging Mevo) tussen zit.  

 
Mevo gebruikt de volgende computerprogramma's of –systemen. 
- Sportlink Club, dit is het computerprogramma om de ledenadministratie bij te houden en 

tevens zorgt dit programma ook voor de uitwisseling van de persoonsgegevens met de NeVoBo. 
Sportlink zal de van de NeVoBo of de vereniging ontvangen persoonsgegevens uitsluitend in 
opdracht van de NeVoBo dan wel van de vereniging verwerken voor doeleinden die voortvloeien 

uit de overeenkomst tussen de NeVoBo en Sportlink, dan wel de wet of een rechterlijke uitspraak. 
Sportlink zal geen  persoonsgegevens kopiëren, aan een andere partij ter beschikking stellen, dan 
wel andere handelingen met de persoonsgegevens uitvoeren. Via de volgende link is meer 

informatie over de gegevensbescherming te lezen van Sportlink. 
https://www.sportlink.nl/belangrijk-nieuws-over-avg/ 
 

- NeVoBo, via het computerprogramma van Sportlink worden de persoonsgegevens doorgegeven 
aan de NeVoBo. De persoonsgegevens die vanwege je lidmaatschap en eventuele deelname aan 
wedstrijden/toernooien worden verzameld, worden slechts gebruikt voor administratieve en 
organisatorische doeleinden. 

https://www.nevobo.nl/privacy 
 
- Rabobank Telebankieren, het computerprogramma voor het incasseren van de contributie. 

In het programma Telebankieren worden alleen de naamgegevens en het IBAN/Rekeningnummer 
van de leden opgeslagen, zodat op een eenvoudige wijze een incassobestand van de te innen 
contributie kan worden aangemaakt. Alleen de penningmeester van Volleybalvereniging Mevo 

heeft toegang tot deze gegevens. 
Via de volgende link is meer informatie over de gegevensbescherming te lezen van de Rabobank. 
https://www.rabobank.nl/particulieren/privacy 

 
 
Bewaren persoonsgegevens 

Volleybalvereniging Mevo bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 

 
De eerder genoemde persoonsgegevens worden tot maximaal 6 maanden na afmelding bewaard. 
Reden: financiële afhandeling contributie. 

 
 

https://www.sportlink.nl/belangrijk-nieuws-over-avg/
https://www.rabobank.nl/particulieren/privacy
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Delen van persoonsgegevens met derden 

Volleybalvereniging Mevo verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.  

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Volleybalvereniging Mevo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Voor het corrigeren of verwijderen dien je 
contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming (zie boven). Daarnaast heb je het 

recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Volleybalvereniging Mevo.  
 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens sturen 
naar: ledenadm@mevomeddo.nl. 
 

Volleybalvereniging Mevo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in 
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Volleybalvereniging Mevo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris 
gegevensbescherming via ledenadm@mevomeddo.nl of met de voorzitter via: 
voorzitter@mevomeddo.nl. 

 
 
 


