
 

Privacyverklaring  
  

Handbalvereniging Eksplosion ’71 hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze 

privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens.  

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Handbalvereniging Eksplosion ’71 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk: 

 

• Lidmaatschap handbalvereniging Eksplosion ’71 en NHV voor deelname aan handbaltrainingen, 

wedstrijden en toernooien conform voorschriften NHV 

• Contributieheffing 

• Uitnodigingen en informatieverstrekking voor/over activiteiten, opleidingen, wedstrijden, trainingen, 

toernooien, bijeenkomsten en vergaderingen via mail, nieuwsbrief en WhatsApp (teamgebonden) 

• Teamindelingen 

 

• Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de 

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

 

• Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je 

persoonsgegevens; 

 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je 

persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst 

hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben 

gekregen;  

 

• Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk in lijn met de bepalingen van het NHV en 

Sportlink, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant); 

 

• Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze 

respecteren; 

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je inzage wil in je 

persoonsgegevens, bezwaar hebt tegen het gebruik van je persoonsgegevens, vragen hebt naar aanleiding van 

deze privacyverklaring of meer informatie wilt over de wijze waarop handbalvereniging Eksplosion ’71 

persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met de ledenadministratie via info@eksplosion71.nl. 

 


