
Privacyverklaring volleybalvereniging DIAK ‘72 
 
 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing. Dit houdt o.a. in dat je het recht hebt om te weten welke gegevens wij van jou 
hebben, wat wij daarmee doen en hoe wij deze beveiligen. Volleybalvereniging DIAK ’72 respecteert 
de privacy van haar leden en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden 
verwerkt in overeenstemming met de regels zoals bepaald in de AVG wet. 
 
Voor meer informatie over de inhoud van de AVG wet kunt je terecht op de website van de Autoriteit 
Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 
 

Wij zijn 
 
Volleybalvereniging DIAK ‘72 
Molenstraat 49 
7573 BK Oldenzaal 
info@diak72.nl 
Kvk 40075237 
 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
DIAK ’72 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je 
deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens 
die wij verwerken: 
 

 Voornaam 

 Achternaam 

 Geslacht 

 Geboortedatum 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Bankrekeningnummer 
 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
 
DIAK ’72 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

 Het afhandelen van betalingen (contributie) 

 Het verzenden van uitnodigingen en verslagen 

 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren 

 Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten 
 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
mailto:info@diak72.nl


Geautomatiseerde besluitvorming 
 
DIAK ’72 maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Hiermee bedoelen 
we besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een 
mens tussen zit. 
 
DIAK ’72 gebruikt je persoonsgegevens alleen maar om onze diensten uit te kunnen voeren.  
 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
 
DIAK ’72 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. DIAK ’72 bewaart deze gegevens zolang je lid 
bent van de vereniging. Daarna worden de gegevens verwijderd uit het administratiesysteem, 
waarbij opgemerkt dient te worden dat dit uitsluitend mogelijk is wanneer dit niet in strijd is met de 
wettelijke vastgelegde (fiscale) bewaarplicht. 
 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 
 
DIAK ’72 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden 
indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Behalve in onderstaande gevallen worden jouw persoonsgegevens nooit 
gedeeld: 
 

 Rabobank 
 We gebruiken de diensten van de Rabobank voor het incasseren van de contributie. 
 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DIAK ’72. 
Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan 
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of 
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
 
Als je wilt dat al jouw persoonsgegevens verwijderd worden of als je niet langer wilt dat DIAK ’72 
jouw persoonsgegevens verwerkt dan is dat dus mogelijk. Het betekent echter wel dat we onze 
diensten niet meer kunnen uitvoeren en bijvoorbeeld ook geen automatische incasso meer kunnen 
doen. Dit zou dan betekenen dat je effectief het lidmaatschap opzegt. 
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 
jouw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@diak72.nl 
 
DIAK ’72 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: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

mailto:ledenadministratie@diak72.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken 
 
DIAK ‘72 gebruikt alleen session cookies. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de 
website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 
browser verwijderen. 
 
Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om 
toestemming te vragen. 
 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
 
DIAK ‘72 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Tevens versturen wij jouw gegevens via een beveiligde (SSL) internetverbinding. Dit 
kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 
 
 
 
 


