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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De 
invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywet-
geving geldt in de gehele Europese Unie. De AVG heeft tot doel de bescherming 
van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten 
gaan met persoonsgegevens. 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of 
identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door mid-
del van herleiding) te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon.  
De AVG deelt persoonsgegevens op in twee groepen:  
 
Gewone persoonsgegevens: 
• Naam 
• Adres 
• Postcode 
• Woonplaats 
• BSN-nummer 
• Geboortedatum 
• E-mailadres 
• Kentekengegevens 
• IP-adres 
 
Bijzondere persoonsgegevens: 
• Ras 
• Godsdienst 
• Seksuele leven 
• Politieke opvatting 
• Gezondheid 
• Lidmaatschap van een vakvereniging 
• Strafrechtelijk gedrag 
• Genetische gegevens 
• Biometrische gegevens 
 
FC Geleen Zuid zal jou, behoudens lidmaatschap van eerdere vereniging(en), nooit 
vragen om bijzondere persoonsgegevens en verwerkt derhalve ook geen bijzondere 
persoonsgegevens. Uitzondering hierop geldt voor de Jeugd Voetbal Dagen. De 
deelnemers hieraan kan naar relevante bijzondere persoonsgegevens worden ge-
vraagd. Dit doen we om tijdig het kader te informeren. 
  
Wat wordt verstaan onder verwerking persoonsgegevens? 
Volgens art. 4 lid 2 van de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: Elke be-
werking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een 
geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proce-
dures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen etc. Het begrip verwerken is erg 
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ruim en schaart alle handelingen onder zich van het verzamelen van gegevens tot 
en met het vernietigen van gegevens. 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 

FC Geleen Zuid verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 
• Eigen ledenadministratie (Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB 
• Verzenden van onze Nieuwsmededelingen  
• Organisatie en communicatie rond teamindelingen 
• Vermelding naam van leden in nieuwsartikelen en op teampagina’s website 

www.fcgeleenzuid.nl en sociale media (Facebook, Instagram) 
• Aanvragen van subsidies, zoals de jaarlijkse gemeentelijke subsidie 
 
Hoe lang we gegevens bewaren 
FC Geleen Zuid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is 
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaar-
termijn is maximaal 7 jaar. 
 
Delen met anderen 
FC Geleen Zuid verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend 
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of 
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens ver-
werken in onze opdracht (bv de bouwer van de website), sluiten wij een verwerkers-
overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijk-
heid van jouw gegevens. FC Geleen Zuid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkin-
gen. 
 
Cookies bij websitebezoek 
FC Geleen Zuid gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die 
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of 
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische wer-
king van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen 
wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je in-
ternetbrowser 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 ver-
wijderen. 
 
Auteursrecht website 
Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij FC Geleen 
Zuid. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te ver-
veelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van het be-
stuur. Dit is beschreven in de disclaimer op onze website. 
 
Beeldmateriaal 
FC Geleen Zuid gaat zorgvuldig om met beeldmateriaal van personen en plaatst 
deze alleen op de communicatiekanalen van de club. Denk hierbij aan de website, 
Facebook, YouTube en Instagram. Tijdens alle activiteiten die door FC Geleen Zuid 
op het Graaf Huyn Complex worden georganiseerd, mogen/kunnen foto- en video-
opnames worden gemaakt. Deze zijn bestemd voor publicatie op onze eigen com-
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municatiekanalen, daarom wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokke-
nen, noch worden zij hierover ingelicht. Het is echter niet toegestaan foto’s en/of vi-
deo-opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes.   
 
Indien een lid of ouder van een jeugdlid (jonger dan 16 jaar) bezwaar heeft tegen 
het gebruik van beeldmateriaal op genoemde communicatiekanalen, dan kan dat 
kenbaar worden gemaakt via secretaris@fcgeleenzuid.nl. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  
secretaris@fcgeleenzuid.nl (de secretaris is tevens de functionaris gegevensbe-
scherming). Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoons-
gegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kun-
nen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voor-
noemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een 
door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming 
in te trekken. 
 
Beveiliging 
FC Geleen Zuid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt pas-
sende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste open-
baarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact op met secretaris@fcgeleenzuid.nl. 
 
Websites van derden 
Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die via deze 
website via links kunnen worden bezocht. FC Geleen Zuid aanvaardt uitdrukkelijk 
geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden ge-
hanteerd privacy beleid. 
 
Wijzigingen Privacy Policy 
FC Geleen Zuid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om de Privacy Policy geregeld te raadple-
gen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
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