Privacystatement American Footballvereniging
Flevo Phantoms
Om haar leden zo goed en veilig mogelijk van dienst te zijn, verwerkt American Footballvereniging
Flevo Phantoms persoonsgegevens. In dit Privacystatement beschrijven we welke persoonsgegevens
wij verwerken, en ook hoe en waarom we dat doen. Ook leggen we uit wat we doen om ervoor te
zorgen dat we veilig met uw gegevens omgaan, en wat we doen als er onverhoopt toch
vertrouwelijke informatie onrechtmatig in verkeerde handen komt.
1. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon.
Bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, naam ouders/verzorgers.
Daarnaast bestaan er zgn. Bijzondere persoonsgegevens. Denk aan medische gegevens of andere
gevoelige, persoonlijke informatie.
2. WANNEER REGISTREREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken uw gegevens als u of uw kind zich aanmeldt bij onze vereniging. Ook als u ons een
bericht stuurt via onze website flevo-phantoms.nl of via e-mail, hebben wij de beschikking over de
gegevens die u op dat moment met ons deelt.
Bijzondere persoonsgegevens geeft u doorgaans zelf aan ons door, bijvoorbeeld met het
inschrijfformulier. Daarnaast wordt onze accommodatie bewaakt door beveiligingscamera’s. De
beelden die deze camera’s maken worden alleen bekeken als zich strafbare feiten hebben
doorgedaan. Ze worden binnen de wettelijke termijnen gewist.
Wij slaan uw gegevens alleen op voor het doel waarvoor we ze nodig hebben. We hebben de leeftijd
bijvoorbeeld nodig om te weten in welk team een speler kan uitkomen. Een e-mailadres is nodig om
de link naar uw factuur voor de contributie te kunnen sturen. Als we uw gegevens niet langer nodig
hebben, dan verwijderen wij ze.
3. WANNEER EN WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
a) Bij inschrijving vult een aankomend lid een inschrijfformulier in, bij uitschrijving volgt een
uitschrijfformulier. De ledenadministratie bewaart een afdruk van deze formulieren.
b) De ledenadministratie verwerkt de persoonsgegevens in het landelijke
ledenadministratiesysteem van American footballverenigingen, eAFBN. De gegevens komen
terug op de spelerskaart. De ledenadministratie print de spelerskaart uit en geeft deze aan
de coach of teammanager. Toegang tot eAFBN hebben de leden- en incassoadministratie, de
penningmeester en bestuurssecretaris.
c) Wij factureren de contributie via het betaalsysteem ClubCollect. Daarvoor voeren wij
persoonsgegevens in. Toegang tot ClubCollect hebben de incassoadministratie en de
bestuurssecretaris.
d) Voor Jeugdleden die bij onze vereniging sporten via het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur
ontvangt onze vereniging een factuurverzoek van het fonds. De penningmeester en de
incasso-administratie hebben toegang tot deze facturen. Wij hebben uiteraard geen inzicht
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in uw concrete financiële situatie; we weten alleen dat u voldoet aan de
inkomensvoorwaarden van het fonds.
Incidenteel verwerken wij persoonsgegevens bij toernooien en andere evenementen. Soms
sturen wij foto’s mee met persberichten; die kunnen dan geplaatst worden in (lokale) media,
op sportwebsites en in andere persuitingen.
Wij plaatsen berichten op onze website en sociale media, zoals
https://www.facebook.com/AlmereFootball over activiteiten van onze vereniging. Hier
worden o.a. namen genoemd en foto’s geplaatst.
Als u een reactie plaatst op een bericht op onze website of Facebookpagina, dan verstrekt u
daarmee persoonsgegevens. Wij plaatsen geen cookies.
De coaches en teammanagers gebruiken persoonsgegevens om de trainingen en wedstrijden
te kunnen organiseren. Zij hebben namenlijsten en beheren Whatsapp-groepen waarvan
spelers en/of ouders lid zijn.
Wij hebben een bestand met e-mailadressen van onze leden en relaties. Nieuwsbrieven en
andere mailings worden verzonden via MailChimp. Dit bestand is verder niet
gepersonaliseerd. Afmelden voor deze nieuwsbrieven kan met de Uitschrijf-button.
Bijzondere persoonsgegevens delen wij met de relevante personen in onze vereniging.
Bijvoorbeeld: medische informatie deelt de ledenadministratie met de medics en (indien
nodig) de coaches/teammanagers. Beelden van de bewakingscamera’s worden gedeeld met
de politie als deze daarom vraagt.
Wij hebben een e-maillijst met e-mailadressen van onze vrijwilligers.
Wij vragen onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren. Een afdruk van
deze verklaringen wordt bewaard.

4. HOE BESCHERMEN WIJ UW PRIVACY?
a) De door onze vereniging gebruikte systemen (e-mail, website, Facebook, MailChimp en
eAFBN) zijn beschermd door unieke persoonlijke wachtwoorden. De hiervoor gebruikte
computers zijn beschermd met een wachtwoord en voorzien van goede antivirussoftware.
b) Hoe ClubCollect uw privacy beschermt, leest u hier:
https://www.clubcollect.com/nl/legal/privacy_statement
c) Hoe het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur uw privacy beschermt, leest u hier
https://www.jeugdsportfonds.nl/disclaimer.
d) De vereniging heeft een Verwerkersovereenkomst gesloten met ARL Products, de leverancier
van eAFBN. U vindt de tekst van deze overeenkomst als bijlage bij dit Privacystatement.
5. WAT DOEN WE ALS ER TOCH IETS MISGAAT?
Mocht onverwacht blijken dat door onze vereniging verwerkte gegevens toch niet goed beschermd
zijn geweest, dan informeren we de betrokken personen. Ook melden we dit zgn. ‘datalek’ bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
6. INFORMATIE OF BEZWAAR
Wilt u meer informatie over de manier waarop American Footballvereniging Flevo Phantoms omgaat
met privacy?
Wilt u inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken, bijvoorbeeld in uw
registratie in eAFBN?
Of wilt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, of wilt uw gegevens
corrigeren?

Neem dan contact op met de secretaris van de vereniging door een e-mail te sturen aan info@flevophantoms.nl.

Bijlage: Tekst verwerkersovereenkomst ARL Products - Flevo Phantoms (betreft eAFBN)

