
Privacy Policy HV MIC 

Vanaf 25 mei is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 

Graag willen we middels deze Privacy Policy informatie geven over hoe HV MIC omgaat met 

persoonsgegevens. 

 

Welke persoonsgegevens verzamelt HV MIC? 

 Voor- en achternaam   Lidmaatschap NHV 

 Geboortedatum    Lidmaatschap NHV / teamindeling / contributie 

 Geslacht     Lidmaatschap NHV 

 Straat / postcode / woonplaats  Lidmaatschap NHV / subsidieaanvragen / activiteiten 

 Pasfoto     Lidmaatschap NHV 

 Emailadres    Lidmaatschap NHV / nieuwsbrief / activiteiten 

 Bankrekeningnummer   Contributie 

 Foto’s en filmpjes   Nieuwsberichten website /  facebook / Geulbode 

 Naam contactpersoon bij kinderen < 18 jaar 

 

Om deze persoonsgegevens te gebruiken, hebben we toestemming van onze leden en/of ouders (bij 

leden < 16 jaar) nodig. Het is ten alle tijden mogelijk om een wijziging hierin aan te brengen. Enkele 

gegevens zijn voor ons echter noodzakelijk voor het lidmaatschap. 

 

Hoe lang bewaren? 

Persoonsgegevens worden bewaard zolang iemand lid is van de vereniging. Indien iemand zich 

gedurende het seizoen uitschrijft, blijven de gegevens beschikbaar tot het einde van het seizoen (31 

juli). Dit om aan eventuele financiële verplichtingen te voldoen. De gegevens bij de NHV blijven 

langer beschikbaar, hier hebben wij geen invloed op. Dit betekent dat onze ledenadministratie deze 

gegevens kan blijven inzien. 

 

Daarnaast vragen wij oud-leden bij hun uitschrijving of contactgegevens bewaard mogen worden in 

het kader van toekomstige communicatie m.b.t. activiteiten van de vereniging / reünie. Enkele 

persoonsgegevens, denk bijvoorbeeld aan foto’s, zullen langer bewaard worden voor het archief 

(historisch doel). 

 

Publicatie van persoonsgegevens 

Tijdens wedstrijden en activiteiten van de vereniging worden in meer of mindere mate foto’s 

gemaakt, welke mogelijk gepubliceerd worden op de website, facebook en in de Geulbode. Indien 

iemand er bezwaar tegen heeft dat er herkenbare foto’s worden gepubliceerd, kan dit worden 

aangegeven op het aanmeldformulier. Daarnaast is het ten alle tijden mogelijk om de voorkeur 

wel/niet publiceren aan te laten passen.  

 

Verstrekking van gegevens aan derden 

De gegevens die wij van u ontvangen verstrekken wij via Sportlink aan het NHV (Nederlands Handbal 

Verbond) voor het verzorgen van uw lidmaatschap. Binnen de Sportlink app kunt u zelf de mate van 

openbaarheid aanpassen (bv. openbaar / afgeschermd). Het is echter wel verplicht dat de foto 

zichtbaar is, anders is het niet mogelijk om te spelen.  



Toestemming 

Elk (nieuw) lid van HV MIC ontvangt een aanmeldformulier. Op dit formulier kan het lid aangeven 

waar het wel / geen toestemming voor geeft. Het is ten alle tijden mogelijk om hier een wijziging in 

aan te brengen. Bij leden < 16 jaar dient een ouder of voogd toestemming te geven. Bij aanmelding 

voor de vereniging wordt je automatisch lid van het NHV. Wij als vereniging dragen zorg voor de 

aanmelding en contributieafdracht aan de bond. 

 

Geheimhoudingsverklaring 

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsverklaring 

ondertekend. 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hiervoor 

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg 

vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is 

de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

Vragen 

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dat contact 

met ons op! 

 

HV MIC (Jozé of Dionne) 

Bunderstraat 111 

6231 EJ Meerssen 

copy@hvmic.nl  

 

Namens het bestuur HV MIC, 

 

Marcel Roijen (voorzitter) 

Jozé Claessens (secretaris) 

Dionne Braeken (penningmeester) 

Cor Frissen (activiteiten) 

Pascal Janssen (jeugdzaken) 

Marjo Jakobs 

Annie Knols 
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