
AVG inventarisatie persoonsgegevens + doelbinding

1. SEH houdt een bestand van persoonsgegevens bij in Sportlink, een programma bedoeld om
verenigingen te ondersteunen bij de ledenadministratie, penningmeesterschap en
boekhouding.

Het gaat hier om de volgende persoonsgegevens:
- Naam, adres en PC + Woonplaats
- Geslacht ( i.v.m. indeling in jongens of meisjesteams)
- Geboortedatum
- Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
- e-mailadres
- bankrekeningnummer

Er worden geen andere (bijzondere) persoonsgegevens geregistreerd. Voorheen was het gebruikelijk
om de pasfoto op te nemen, maar deze foto’s zijn verwijderd.

Binnen SEH (en vele andere sportverenigingen) is SportLink veruit de belangrijkste verzameling van
persoonsgegevens. In SportLink liggen de gegevens vast van alle SEH leden. Het gebruik van
SportLink is verplicht voor alle bij de KNVB aangesloten verenigingen. Het contract met SportLink is
afgesloten door de KNVB. Zie de bijlage voor algemene informatie over SportLink en de AVG, onder
andere over de verwerkersovereenkomst hieronder*.

SportLink wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:
· Het registeren van de gegevens van de leden (ledenadministratie), waarbij de volgende

gegevens per lid worden vastgelegd: NAW gegevens, betaal/incasso gegevens,
contributiecategorie, veelal een pasfoto. Door: ledenadministrateur en penningmeester

· Het voor iedere wedstrijd samenstellen van de wedstrijdteams en die vervolgens koppelen aan
de wedstrijdformulieren. Door: elftalleiders

· Incasso van de contributie door SEH bij de leden. Door: penningmeester
· Incasso van de contributie door de KNVB bij SEH. Door: KNVB
· Het versturen van e-mails vanuit SportLink. Door: pr commissie

In SportLink liggen alleen die gegevens vast die nodig zijn voor de hierboven genoemde
doelstellingen. Alleen de verplichte velden zijn ingevuld.

SportLink wordt buiten SEH beheerd. SEH heeft daarom geen inzicht in de getroffen
beveiligingsmaatregelen. Wel kunnen we vaststellen dat iedere gebruiker van SportLink moet inloggen
met het verenigingsnummer, een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Vanuit perspectief van toegang tot persoonsgegevens zijn er drie soorten gebruikers:
· De elftalleiders die alleen de gegevens van hun eigen spelers en andere spelers uit dezelfde

leeftijdscategorie kunnen zien (nog om invallers op het wedstrijdformulier te kunnen zetten)



· Een beperkt aantal mensen die de gegevens van alle leden kunnen zien (bestuursleden, pr
commissie)

· De ledenadministrateur, de penningmeester en een tweede bestuurslid (secretaris) die alle
persoonsgegevens kunnen zien, invoeren en wijzigen.

Deze gebruikers hebben deze toegangsrechten nodig om hun taken uit te kunnen voeren.

Het mailadres wordt gebruikt om mededelingen aan de leden te doen (zowel individueel als
algemeen( bijv. een uitnodiging ALV of de nieuwsbrief).

2. Verder hebben de “Vrienden van SEH” ( onderdeel van de vereniging) een eigen excel
bestand van persoonsgegevens te weten:-
- naam, adres en woonplaats
- email adres

Deze gegevens worden door de Vrienden zelf verzameld en enkel bijgehouden om jaarlijks de
afgesproken financiële bijdrage middels een schriftelijke factuur te innen. Dit geld wordt gebruikt om
activiteiten te organiseren of een bijdrage te leveren aan activiteiten die binnen SEH plaatsvinden. Het
bestuur van SEH heeft geen invloed op de uitgaven.  Er wordt geen gebruik gemaakt van de
gegevens van de ledenadministratie. Een vriend die geen  jaarlijkse financiële bijdrage meer levert
wordt uit het bestand verwijderd. De naam wordt niet bewaard.

3. Ook houdt de Sponsorcommissie gegevens bij in het sponsorprogramma ‘Sponsit”. Dit betreft
echter bedrijfsgegevens die niet specifiek op persoon worden bijgehouden. Wel gebruiken
sommige ondernemers  hun eigen naam adres en woonplaats als bedrijfsadres. Dat is hun
eigen keuze.
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*Bijlage: Algemene informatie over SportLink en de AVG (bron: website SportLink)

1. Wanneer levert Sportlink de bewerkersovereenkomst of
verwerkingsovereenkomst?

Op 25 mei 2018 gaat de Europese privacywetgeving in en zal deze wet de Nederlandse wetgeving op
dit gebied vervangen. Sportbonden en verenigingen hebben in deze nieuwe situatie de rol van
‘verantwoordelijke’ en dienen met hun leden/betrokkenen een privacyreglement af te stemmen.
Sportlink vervult de rol van ‘bewerker’ en dient vanuit deze rol helder te maken aan sportbonden en
verenigingen wat zij doet om de privacy van persoonsgegevens te borgen. Vaak wordt hierbij
gesproken over een ‘bewerkersovereenkomst’ of ‘verwerkersovereenkomst’. Dit behoeft niet een
aparte overeenkomst te zijn, maar alle aspecten van deze bewerkersovereenkomst dienen te zijn
overeengekomen.

Sportlink heeft al haar apps voorzien van functies en uitleg over de bewaking van de privacyaspecten.
Tevens zijn in de Sportlink voorwaarden  alle aspecten van de zg. bewerkersovereenkomst
opgenomen.

2. Welke rol heeft Sportlink voor ons en wat doet de bond?

Sportlink is de verwerker van gegevens en dat doen we in opdracht van de sportbond waar jouw
vereniging bij aangesloten is. Elke bond heeft zijn eigen aanpak, dus je dient voor deze specifieke



informatie contact op te nemen met de bond. In alle gevallen raden wij je aan alle informatie in ons
Support Center inzake AVG goed door te lezen en specifiek de voorwaarden, want daar zijn alle
aspecten van de verwerkersovereenkomst in verwerkt.

3. Moet ik altijd alle persoonsgegevens wel vastleggen?

De AVG stelt dat je alleen deze gegevens mag vastleggen die echt noodzakelijk zijn voor het doel.
Sportlink biedt een uitgebreid systeem voor o.a. het ledenbeheer. Dit wil niet zeggen dat je altijd
verplicht bent om alle velden die worden aangeboden ook daadwerkelijk te gebruiken. Dit geldt alleen
voor de verplichte velden, die in afstemming met de sportbonden zo minimaal mogelijk zijn gehouden.

4. Hoe is het meenemen van gegevens naar een andere vereniging (dataportabiliteit)
geregeld?

Indien het een overgang is naar een andere vereniging binnen dezelfde sportbond, dan kennen wij
hiervoor al het overschrijvingsproces. Indien iemand een andere sport gaat beoefenen, dan kan er
een export gemaakt worden in Sportlink. Maar dit lijkt ons weinig zinvol, omdat het informatie is die
betrokkene (lees: het lid) voldoende kent en de overige gegevens sportspecifiek zijn.

5. Kunnen we vanuit Sportlink een mailing verzenden aan alle leden om toestemming
te vragen voor het opslaan van hun gegevens?

Het is (als verantwoordelijke) aan de vereniging zelf om dit te bepalen. Maar een vereniging dient zich
af te vragen of het verzoeken om toestemming wel nodig is. Je hebt immers al een
aanmeldingsproces doorlopen met je huidige leden / relaties. Hierbij heeft betrokkene naar alle
waarschijnlijkheid al toestemming gegeven. Het is wel belangrijk dat je al je leden of relaties waarvan
je persoonsgegevens opslaat op de hoogte stelt van het privacy-statement van de vereniging. Maar
zoals gezegd, dit is geen verantwoordelijkheid van Sportlink, dus volledig aan de vereniging.

6. Wanneer wordt de ‘verwerkersovereenkomst’ tussen onze vereniging en Sportlink
overeengekomen?

Er behoeft niet zo zeer een nieuwe overeenkomst te worden overeengekomen, maar alle aspecten
van een bewerkersovereenkomst moeten wel zijn overeengekomen. Sportlink heeft alle aspecten van
de verwerkersovereenkomst vorig jaar al verwerkt in haar algemene voorwaarden. Deze kan je vinden
in ons support center: Sportlink voorwaarden. Dus er komt geen aanvullende overeenkomst. Mocht je
het niet eens zijn met deze voorwaarden, dan verzoeken wij je om contact op te nemen met ons.
Voor 25 mei 2018 zullen wij alle verenigingen nog expliciet wijzen op onze voorwaarden.


