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Privacy Verklaring 
 
Fluks doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring geven we heldere en transparante informatie 
over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 
 
Fluks wil zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving houden, waaronder 
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 
Privacy Verklaring; 

- 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 persoonsgegevens, u hierop willen wijzen 
en deze respecteren. 

 
Fluks is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of 
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze Privacy 
Verklaring. 
 
Lid gegevens worden primair verwerkt in het door het KNKV verplicht gestelde applicatie 
Sportlink. Hierop is de Privacy Verklaring van het KNKV van toepassing. Lidmaatschap van 
Fluks Korfbal houdt automatisch lidmaatschap van het KNKV in. 
 
 

Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. het lidmaatschap 
 
Persoonsgegevens van leden worden door Fluks verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en): 

- Ledenadministratie; 
- Contributie inning; 
- Uitkomen in competitieverband bij het KNKV; 
- Publicatie op sociale media en de websites welke in eigendom zijn van Fluks; 
- Informeren leden via mailings; 
- Organisatie van verschillende activiteiten en evenementen; 
- Het om historische redenen bijhouden van een oud-leden en fotoarchief; 
- Aangaan van een vrijwilligersovereenkomst 
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Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fluks de volgende gegevens van u vragen: 
- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Geslacht; 
- Geboortedatum; 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 
- Adres en Woonplaats; 
- Bij minderjarigen beneden de leeftijd van 16 jaar, bovenstaande gegevens van een 

ouder of voogd i.v.m. toestemming gegevensverwerking minderjarige 
- Recente foto; 

 
Aanvullend kan Fluks u vragen om: 

- Specifieke diploma’s, gerelateerd aan de activiteiten van de vereniging; 
- Bij werken met jeugd: een recente VOG (Verklaring Omtrent Gedrag); 
- Medische gegevens t.b.v. een veilig korfbaljeugdkamp, t.w. specifieke voedseleisen, 

allergieën en medicijngebruik; 
- Uw toestemming voor publicatie van beeldmateriaal en verslagen gerelateerd aan 

wedstrijden en activiteiten van de vereniging (waarop/waarin u voorkomt) op sociale 
media en de websites welke in eigendom zijn van Fluks; 

- Zelf te kiezen gebruikersnaam en wachtwoord voor het Mijn Fluks portaal 
(wachtwoord in versleutelde vorm); 

 
De gevraagde persoonsgegevens worden in het kader van de grondslag (de lidmaatschaps-
overeenkomst) verwerkt in een ledenlijst, bijgehouden in de door het KNKV verplicht 
gestelde applicatie Sportlink. Hierop is tevens de Privacy Verklaring van het KNKV van 
toepassing. 
 
Uw persoonsgegevens kunnen daarnaast door Fluks in een afzonderlijk register worden 
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 
 

- van de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst en daarna als uitgangspunt tot 
maximaal twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap behoudens de fiscale 
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant); 

- Na deze twee jaar worden naam en mailadres (om historische redenen en de 
mogelijkheid tot uitnodiging bij jubilea e.d.) bewaard; 

- Fotomateriaal wordt om historische redenen zonder vaste eindperiode bewaard; 
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Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. deelname aan 
evenementen 
 
Persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen worden door Fluks verwerkt ten 
behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Deelnemersadministratie; 
- Deelnamekosten inning; 
- Publicatie op sociale media en de websites welke in eigendom zijn van Fluks; 
- Informeren deelnemers via mailings; 
- Organisatie van verschillende activiteiten en evenementen; 
- Het om historische redenen bijhouden van een deelnemers en fotoarchief 

 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fluks de volgende persoonsgegevens van u 
vragen: 

- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Geslacht; 
- Geboortedatum; 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 
- Adres en Woonplaats; 
- Bij minderjarigen beneden de leeftijd van 16 jaar, bovenstaande gegevens van een 

ouder of voogd i.v.m. toestemming gegevensverwerking minderjarige 
 
Aanvullend kan Fluks u vragen om: 

- Specifieke diploma’s, gerelateerd aan de activiteiten van de vereniging; 
- Bij werken met jeugd: een recente VOG (Verklaring Omtrent Gedrag); 
- Medische gegevens t.b.v. een veilig korfbaljeugdkamp, t.w. specifieke voedseleisen, 

allergieën en medicijngebruik; 
- Uw toestemming voor publicatie van beeldmateriaal en verslagen gerelateerd aan 

wedstrijden en activiteiten van de vereniging (waarop/waarin u voorkomt) op sociale 
media en de websites welke in eigendom zijn van Fluks; 

 
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om te koppelen aan en/of zaken bij te houden, 
zoals: 

- Het voeren van een evenement administratie; 
- Facturatie van deelnamekosten en/of aanschaf artikelen; 
- Afleveradres voor aangeschafte artikelen; 
- Informeren over het evenement en vervolg evenementen; 
- Deelname-categorie (bijvoorbeeld jeugd of senioren); 

 
Uw persoonsgegevens worden door Fluks opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode van aanmelding tot na het evenement en daarna als 
uitgangspunt tot maximaal twee jaren na afloop van het evenement behoudens de 
fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant); 

- Na deze twee jaar worden alleen naam en mailadres (om historische redenen en de 
mogelijkheid tot uitnodiging bij herhaal evenementen e.d.) bewaard; 

- Fotomateriaal wordt om historische redenen zonder vaste eindperiode bewaard; 
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Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. het donateurschap en 
overige relaties 
 
Persoonsgegevens van donateurs worden door Fluks verwerkt ten behoeve van de 
volgende doelstelling(en): 

- Donateur- en relatieadministratie; 
- Donatie inning; 
- Publicatie op sociale media en de websites welke in eigendom zijn van Fluks; 
- Informeren donateurs en overige relaties via mailings; 
- Organisatie van verschillende activiteiten en evenementen; 
- Het om historische redenen bijhouden van een oud-donateur, relatie en fotoarchief 

 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fluks de volgende persoonsgegevens van u 
vragen: 

- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Geslacht; 
- Geboortedatum; 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 
- Adres en Woonplaats; 
- Bij minderjarigen beneden de leeftijd van 16 jaar, bovenstaande gegevens van een 

ouder of voogd i.v.m. toestemming gegevensverwerking minderjarige 
 
Aanvullend kan Fluks u vragen om: 

- Specifieke diploma’s, gerelateerd aan de activiteiten van de vereniging; 
- Uw toestemming voor publicatie van beeldmateriaal en verslagen waarop/waarin u 

voorkomt op sociale media en de websites welke in eigendom zijn van Fluks; 
- Zelf te kiezen gebruikersnaam en wachtwoord voor het Mijn Fluks portaal 

(wachtwoord in versleutelde vorm); 
 
De gevraagde persoonsgegevens worden in het kader van de grondslag (de lidmaatschaps-
overeenkomst) verwerkt in een ledenlijst, bijgehouden in de door het KNKV verplicht 
gestelde applicatie Sportlink. Hierop is tevens de Privacy Verklaring van het KNKV van 
toepassing. 
 
Uw persoonsgegevens kunnen daarnaast door Fluks in een afzonderlijk register worden 
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 
 

- Gedurende de looptijd van de donateurschapsovereenkomst of actief relatie zijnde 
en daarna als uitgangspunt tot maximaal twee jaren na beëindiging van het 
donateurschap of relatie zijn behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor 
zover relevant); 

- Na deze twee jaar worden naam en mailadres (om historische redenen en de 
mogelijkheid tot uitnodiging bij jubilea e.d.) bewaard; 

- Fotomateriaal wordt om historische redenen zonder vaste eindperiode bewaard; 
 
 

  



 
 

2018V1.0 5 5-9-2018 

Verstrekking aan derden 
 
De persoonsgegevens die u aan ons geeft worden in beginsel niet met derden gedeeld, 
tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In geval van een verwerkersovereenkomst 
maken wij met de betrokken partij(en) (verwerker(s)) hierin de nodige afspraken om de 
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte 
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan 
is.  
 
 

Binnen de EU 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
 
 

Minderjarigen 
 
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 
 
 

Toegang tot persoonsgegevens 
 
Indien noodzakelijk voor de uitvoering van een bestuursfunctie, commissiewerk of 
organisatie van evenementen hebben alleen die personen die daarvoor aangewezen zijn 
door het bestuur toegang tot persoonsgegevens. 
 
 

Beveiliging 
 
Fluks heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 
 

- Alle personen die namens Fluks van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan; 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten; 
- Al onze systemen zijn voorzien van beveiligingssoftware waarbij zowel de 

beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch 
updates op te halen en te installeren; 

- Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding 
(https); 

- Wij testen en evalueren jaarlijks onze maatregelen; 
- Wij hebben een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze 

gegevens; 
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- Papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan worden opgeslagen 
achter slot en grendel; 

- Betreffende leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de 
persoonsgegevens; 

 
 

Rechten betreffende uw gegevens 
 

- U hebt recht op inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens welke wij 
van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens. 

- Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven 
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

- Op uw verzoek verwijderen of anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens, zodat u 
op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk 
toegestaan/verplicht en/of het voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst 
essentieel is om bepaalde persoonlijke gegevens te verwerken/bewaren. 

 
 

Klachten 
 
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan direct contact 
met ons op via secretariaat@fluks.nl. 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 Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem 
dan contact met ons op! 
 
 

Contactgegevens Fluks Korfbal 
 
Vestigingsadres: 
Fluks Korfbal 
Nieuwe Zeeweg 50 
2202 HB NOORDWIJK ZH 
071-3616617 
info@fluks.nl 

Postadres: 
Chr. Korfbalvereniging Fluks 
Beeklaan 102 
2201 BG  NOORDWIJK ZH 
 
secretariaat@fluks.nl 
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