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Samenvatting 
Dit document bevat een overzicht van alle verwerkingsactiviteiten die door HV MIC als 

verantwoordelijke worden verricht. HV MIC slaat persoonsgegevens op in het kader van de 

ledenadministratie, de financiële administratie, wedstrijdzaken en mailing. Alle leden zijn door middel 

van een brief op de hoogte gesteld van de Privacy Policy. In zowel het aan- als afmeldformulier dienen 

leden toestemming te geven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Enkele gegevens 

zijn noodzakelijk voor het lidmaatschap. Indien hier geen toestemming voor wordt gegeven, is het 

onmogelijk om een lidmaatschap aan te gaan. 

Contactgegevens 

HV MIC (Jozé Claessens / Dionne Braeken) 

Bunderstraat 111 

6231 EJ Meerssen 

copy@hvmic.nl  
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Ledenadministratie 
 

Voor welke doeleinden worden de 
persoonsgegevens verwerkt? 

De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het 
lidmaatschap bij zowel HV MIC als NHV 
(Nederlands Handbal Verbond). Gegevens 
worden gebruikt voor subsidieaanvragen,  om 
leden naar leeftijd in te delen in een team, te 
voldoen aan de contributieverplichtingen en 
het versturen van een nieuwsbrief en 
informatie rondom activiteiten van de 
vereniging.  

Van welke groepen mensen worden 
persoonsgegevens verwerkt? 

HV MIC leden (wel of geen lid van het NHV) 

Om welk type persoonsgegevens gaat het? - Voor- en achternaam 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Straat / postcode / woonplaats 
- Pasfoto 
- Emailadres 
- Bankrekeningnummer (optioneel) 
- Multimedia (foto’s en filmpjes) 
- Naam contactpersoon bij kinderen < 18 

Met welke ontvangers worden de 
persoonsgegevens gedeeld? 

NHV (via Sportlink). Op het aanmeldformulier 
staat aangegeven dat aanmelding als lid van HV 
MIC automatisch betekent aanmelding als lid 
van NHV. 

Beoogde bewaartermijnen Gegevens worden bewaard tot einde 
lidmaatschap, of gedurende het lopende 
seizoen bij afmeldingen (31-07), dit om aan de 
financiële verplichtingen te voldoen. Op het 
afmeldformulier zal aparte toestemming 
worden gevraagd voor het langer bewaren van 
gegevens in het kader van toekomstig 
communicatie m.b.t. activiteiten van de 
vereniging / reünie, en het versturen van 
nieuwsberichten. Enkele persoonsgegevens, 
denk bijvoorbeeld aan foto’s, zullen langer 
bewaard worden voor het archief (historisch 
doel). Sportlink bewaart gegevens van oud-
leden. Deze zullen daarom zichtbaar blijven 
voor de ledenadministratie. 

Waar mogelijk een algemene beschrijving van 
de technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen 

Gegevens worden ingevoerd bij Sportlink 
(noodzakelijk voor aanmelding NHV). Deze 
webpagina en app zijn beveiligd. Gegevens 
worden enkel gedeeld met personen benoemd 
in deze verwerkersovereenkomst. 

Wie (binnen de organisatie) is ten aanzien van 
deze verwerking verantwoordelijk voor 
privacy compliance? 

Rob Creemers (ledenadministratie) 
Jozé Claessens (secretariaat) 

Welke verwerkers worden ingeschakeld bij 
deze verwerking en welke 

NHV (via Sportlink). Geen 
verwerkersovereenkomst, daar lidmaatschap 



 

verwerkersovereenkomsten zijn hiermee 
afgesloten? 

bij de vereniging automatisch leidt tot 
lidmaatschap NHV (opgenomen in 
aanmeldformulier). 



 

Financiële administratie 
 

Voor welke doeleinden worden de 
persoonsgegevens verwerkt? 

- Contributieverplichting leden 
- Betalingsverplichting vrijwilligers 

Van welke groepen mensen worden 
persoonsgegevens verwerkt? 

HV MIC leden (wel of geen lid van het NHV) 

Om welk type persoonsgegevens gaat het? - Voor- en achternaam 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Emailadres 
- Bankrekeningnummer (optioneel) 

Met welke ontvangers worden de 
persoonsgegevens gedeeld? 

Dionne Braeken (penningmeester) 
Marjo Jakobs (back-up Dionne) 

Beoogde bewaartermijnen Gegevens worden bewaard tot het einde van 
het lidmaatschap, of gedurende het lopende 
seizoen  bij afmeldingen (31-07), dit om aan de 
financiële verplichtingen te voldoen. De 
boekhouding zal minimaal 7 jaar bewaard 
worden, gezien de wettelijke termijn. 

Waar mogelijk een algemene beschrijving van 
de technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen 

Wachtwoord op het document 

Wie (binnen de organisatie) is ten aanzien van 
deze verwerking verantwoordelijk voor 
privacy compliance? 

Dionne Braeken (penningmeester) 

Welke verwerkers worden ingeschakeld bij 
deze verwerking en welke 
verwerkersovereenkomsten zijn hiermee 
afgesloten? 

n.v.t. 

 

  



 

Wedstrijdzaken 
 

Voor welke doeleinden worden de 
persoonsgegevens verwerkt? 

- Schema scheidsrechters 
- Schema klok zitten 
- Beheer Sportlink 

Van welke groepen mensen worden 
persoonsgegevens verwerkt? 

HV MIC leden (wel of geen lid van het NHV) 

Om welk type persoonsgegevens gaat het? - Voor- en achternaam 
- Geboortedatum 
- Emailadres 

Met welke ontvangers worden de 
persoonsgegevens gedeeld? 

Jozé Claessens (secretaris) 
Annie Knols (activiteiten) 
Pascal Janssen (jeugdzaken) 

Beoogde bewaartermijnen Gegevens worden bewaard tot het einde van 
het lidmaatschap, of gedurende het lopende 
seizoen bij afmeldingen (31-07). 

Waar mogelijk een algemene beschrijving van 
de technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen 

Wachtwoord op het document 
NHV via Sportlink (beveiligd met wachtwoord) 

Wie (binnen de organisatie) is ten aanzien van 
deze verwerking verantwoordelijk voor privacy 
compliance? 

Jozé Claessens (secretaris) 

Welke verwerkers worden ingeschakeld bij 
deze verwerking en welke 
verwerkersovereenkomsten zijn hiermee 
afgesloten? 

n.v.t. 

 

 

  



 

Mailing 
 

Voor welke doeleinden worden de 
persoonsgegevens verwerkt? 

- Communicatie rondom activiteiten 
- Nieuwsbericht 
- Contributieverplichting  

Van welke groepen mensen worden 
persoonsgegevens verwerkt? 

HV MIC leden (wel of geen lid van het NHV) 

Om welk type persoonsgegevens gaat het? - Voor- en achternaam 
- Geboortedatum 
- Woonplaats 
- Emailadres 

Met welke ontvangers worden de 
persoonsgegevens gedeeld? 

- Rob Creemers (communicatie) 
- Cor Frissen (activiteiten) 
- Annie Knols (activiteiten) 

Beoogde bewaartermijnen Gegevens worden bewaard tot het einde van 
het lidmaatschap, of gedurende het lopende 
seizoen bij afmeldingen (31-07). Op het 
afmeldformulier zal aparte toestemming 
worden gevraagd voor het langer bewaren van 
gegevens in het kader van toekomstig 
communicatie m.b.t. activiteiten van de 
vereniging / reünie, en het versturen van 
nieuwsberichten. 

Waar mogelijk een algemene beschrijving van 
de technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen 

Wachtwoord op document 

Wie (binnen de organisatie) is ten aanzien van 
deze verwerking verantwoordelijk voor 
privacy compliance? 

Rob Creemers (ledenadministratie) 

Welke verwerkers worden ingeschakeld bij 
deze verwerking en welke 
verwerkersovereenkomsten zijn hiermee 
afgesloten? 

n.v.t. 

 


