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Dit is de privacyverklaring van E.H.V. Never Less, gevestigd aan de Burgemeester Oudlaan 50 te
Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
registratienummer 40346480, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig en
op transparante wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze
verklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u
naar aanleiding van het lezen van deze verklaring vragen? Stel deze gerust via bestuur@neverless.nl

E.H.V. Never Less gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de
grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

● Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

● Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

● Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;

● Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

● Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

● Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Verzamelde persoonsgegevens
De Vereniging verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verzameld
op het moment dat u zich inschrijft bij de vereniging of als u zich inschrijft voor een activiteit. In deze
privacyverklaring willen wij je informeren over de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens
verwerkt worden, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van
belang kan zijn. In de onderstaande tabel kunt u overzichtelijk terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens
eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke
persoonsgegevens

Grondslag Bewaartermijn Ontvangers

Onderzoeken of u lid
kan worden

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres;

Aanmeldformulie
r open trainingen

Indien u lid
wordt
gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.
Indien u geen
lid meer bent,
worden uw
gegevens zo
snel als
mogelijk
verwijderd,
binnen 6
maanden.

NVT

Ledenadministratie
(administratieve
doeleinden)

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
IBAN;
BIC-code;
Hockeyervaring;
Studie;

Uitvoeren van de
lidmaatschaps-ov
ereenkomst

Tot maximaal 2
jaar na de
looptijd van de
overeenkomst
en daarna
alleen in de
financiële
administratie
voor maximaal
7 jaar.

Erasmus Sport
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Studentnummer;
Jaar van studie;
Universiteit/Hogeschool;

Het verrichten en
versturen van aankopen

Geslacht;
Kledingmaat;

Uitvoering van de
lidmaatschaps-ov
ereenkomst

Zolang
persoon lid is.

Leverancier
sportpolo’s

Versturen digitale
berichten, waaronder
nieuwsbrief
(informatievoorziening)

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres;

Uitvoering van de
lidmaatschaps-ov
ereenkomst

Zolang
persoon lid is.

E-marketingtools

Versturen berichten van
derden, waaronder
sponsoren

Voornaam;
Achternaam;
E-mailadres;

Toestemming Zolang als de
toestemming
niet is
ingetrokken

Sponsoren,
andere
sportverenigingen

Ter benadering na
beëindiging
lidmaatschap.
Bijvoorbeeld voor een
reünie of bijzondere
gebeurtenis

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres;

Toestemming Zolang de
toestemming
niet is
ingetrokken

NVT

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk
vertegenwoordiger.

Redenen verzamelen persoonsgegevens
a) Naam: Om u te identificeren als lid.
b) Geslacht: Om te bepalen wat voor soort kleding we moeten bestellen.
c) Geboortedatum: Om te controleren of u alcohol mag nuttigen bij activiteiten.
d) E-mailadres: Om de Mail Onder de Leden te versturen en u op de hoogte te houden en

uitnodigingen te versturen.
e) Telefoonnummer: Om contact met u te kunnen opnemen.
f) Woonplaats: Ter overzicht in de administratie en voor analyses m.b.t. het

verbeteren/veranderen van promoties.
g) Hockeyniveau: Om rekening te houden met de verschillende niveaus bij het samenstellen van

de hockeyteams.
h) Onderwijsinstelling: Voor het aanvragen van een eerstejaarssubsidie.
i) Sinds wanneer student: Voor het aanvragen van een eerstejaarssubsidie.
j) Studentnummer: Voor het aanvragen van een eerstejaarssubsidie.
k) Rekeningnummer: Om de jaarlijkse contributie zoals vastgesteld op de algemene

ledenvergadering af te schrijven en om de bijdragen voor activiteiten af te schrijven.
l) BIC: Om ervoor te zorgen dat internationale betalingsoverdrachten bij de juiste bank terecht

komen.
m) Bank: Om het afschrijven van geldbedragen makkelijker te maken.
n) Dieetwensen: Om hiermee rekening te houden bij activiteiten waar eten en drinken wordt

verzorgd door de vereniging.

Bewaren van persoonsgegevens
Uw verzamelde persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard. Daarna worden ze volledig
verwijderd. De financiële administratie wordt zeven jaar bewaard. Na deze periode wordt het volledig
verwijderd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming versterkt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen
welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie. In de vijfde kolom van de tabel hierboven treft u een
overzicht aan welke persoonsgegevens aan derden worden versterkt.

Aan Erasmus Sport worden de volgende gegevens verstrekt:
a. Voornaam;
b. Tussenvoegsel;



c. Achternaam;
d. Geboortedatum;
e. Lid en sportpas via andere verenigingen ja/nee + welke;

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage
te verschaffen) en om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, verwijderen of af te schermen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuur@neverless.nl. U dient zich
bij een dergelijk verzoek te identificeren. De Vereniging zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een
termijn van vier weken, op uw verzoek reageren.

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering
doorgeven aan alle organisaties die de betreffende persoonsgegevens van de Vereniging hebben
ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd
worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing
op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De
Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Voor de belangrijkste
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Beeldrecht
Tijdens activiteiten, trainingen en wedstrijden van de Vereniging kunnen foto’s en video’s worden
gemaakt voor de website en/of voor promotiedoeleinden op de sociale media kanalen van de
Vereniging. Indien u hiertegen bezwaren heeft, dient dit via bestuur@neverless.nl kenbaar te worden
gemaakt. Betreffend beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Tevens worden foto's die volgens de
AVG als privacygevoelig worden gezien, verwijderd. Privacygevoeligheid geldt als door verschillende
stukken informatie de identiteit van een individu kan worden achterhaald.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
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