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Algemeen 
De Schager Zaal Voetbal Vereniging (SZVV) is een sportkoepel en voert een ledenadministratie voor 
aangesloten verenigingen. 

In deze ledenadministratie worden persoonsgegevens vastgelegd van leden, bestuurders, 
scheidsrechters, coaches en begeleiders van aangesloten verenigingen. 

SZVV gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Je gegevens zijn bij SZVV veilig, SZVV houdt zich aan de wet en regelgeving. 
SZVV verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. 

De volgende persoonsgegevens worden vastgelegd: 

- lidcode (uitgegeven door KNVB) * 
- naam en voorletters * 
- voornaam 
- geboortedatum * 
- geslacht * 
- adres * 
- nationaliteit * 
- soort legitimatiebewijs * 
- nummer legitimatiebewijs * 
- vervaldatum legitimatiebewijs * 
- telefoonnummer 
- mobiel telefoonnummer 
- e-mailadres * 
- e-mailadres ouder of voogd (indien betrokkene jonger dan 16 jaar) * 
- iban 
- pasfoto * 

* voor ieder lid verplicht 

Om de identiteit te controleren, dient betrokkene eenmalig een geldig legitimatiebewijs te tonen aan 
de ledenbeheerder van SZVV. De ledenbeheerder controleert de ingevulde gegevens en de pasfoto 
met het legitimatiebewijs. 

Er mag ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden aangeleverd. Hierop dient het bsn te 
zijn afgedekt of doorgehaald. Na controle van een aangeleverde kopie, wordt deze definitief 
verwijderd. Een papieren kopie wordt vernietigd. 

Bij inschrijving wordt toestemming gevraagd voor de vastlegging van de persoonsgegevens. 
Indien betrokkene jonger is dan 16 jaar, dient een ouder of voogd toestemming te geven voor de 
vastlegging van de persoonsgegevens. 

Aspiranten zonder geldig legitimatiebewijs, welke jonger zijn dan 14 jaar kunnen zich laten 
legitimeren door een ouder. In dat geval dient de ouder een geldig legitimatiebewijs te tonen. 



Opgeslagen informatie 
De persoonsgegevens worden op de volgende wijze opgeslagen: 

- SZVV-database voor ledenbeheer 
Hier worden alle ingevoerde gegevens opgeslagen. 

- Spelerspas 
Hierop wordt vermeld: 
- lidcode 
- naam en voorletters 
- adres 
- geboortedatum 
- pasfoto 
De spelerspas wordt via de aangesloten vereniging aan betrokkene uitgereikt. 
Deze dient tijdens wedstrijden op eerste vordering te worden getoond. 

 
Verantwoordelijkheid 
Het bestuur van SZVV is verantwoordelijk voor de naleving van in- en externe regelgeving. 

 

Verwerking 
Binnen de SZVV bestaan meerdere procedures, waarbij de persoonsgegevens verwerkt worden: 

- Inschrijving aspirant (door betrokkene) 
- Accepteren dan wel afkeuren aspirant (door vereniging) 
- Accepteren dan wel afkeuren aanmelding (door ledenbeheerder van SZVV) 
- Invoeren mutatie (door vereniging) 
- Accepteren dan wel afkeuren mutatie (door ledenbeheerder van SZVV) 

 
Bewaartermijn 
De persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van het lidmaatschap. 
Na beëindiging van het lidmaatschap worden gegevens nog bewaard gedurende 3 jaar. Daarna 
worden de gegevens definitief verwijderd. 

 
Wijziging 
Betrokkene is verantwoordelijk om een wijziging in zijn persoonsgegevens te melden. Denk hierbij 
aan een verhuizing, 

De gegevens van de legitimatie dienen slechts eenmalig te worden aangeleverd. 

De pasfoto dient altijd actueel te zijn. Voor junioren niet ouder dan 5 jaar, voor senioren niet ouder 
dan 10 jaar. 

 

  



Inzage 
De volgende disciplines hebben inzage in persoonsgegevens: 

- Ledenbeheerder van SZVV: doorlopend 
- Ledenbeheerder van de eigen vereniging: doorlopend 
- Scheidsrechter: tijdens en na de wedstrijd (tot de volgende dag 12:00 uur) 
- Bestuursdienst: tijdens en na de wedstrijd (tot de volgende dag 12:00 uur) 

Personen hebben recht op inzage van de eigen persoonsgegevens. 
Hiervoor kunnen ze een verzoek indienen bij de ledenbeheerder van de eigen vereniging of SZVV. 

 
Publiceren van persoonsgegevens 
Van leden van het hoofdbestuur van SZVV, evenals van secretarissen van aangesloten verenigingen, 
worden naam, voorletters, adres, telefoonnummer en e-mailadres vermeld bij contactgegevens op 
de site https://szvv.nl 

Van scheidsrechters worden naam en voorletters vermeld bij wedstrijden op de site https://szvv.nl 

 
Delen persoonsgegevens 
Bij inschrijving van leden worden de volgende gegevens gedeeld met Sportlink van de KNVB: 

- lidcode 
- naam en voorletters 
- geboortedatum 
- geslacht 
- adres 
- e-mailadres 
- nationaliteit 
- legitimatiesoort 
- nummer legitimatiebewijs 

Deze gegevens worden gedeeld ten behoeve van dekking in de collectieve ongevallenverzekering en 
ter verkrijging van een lidcode. 

 
Beveiliging 
De persoonsgegevens zijn op de volgende manier beveiligd: 

- Internet toegang versleuteld middels SSL-certificaten (https) 
- Beheeraccounts met versleutelde wachtwoorden 
- Gebruikers worden gedwongen jaarlijks het wachtwoord te wijzigen 
- Blokkering IP-adressen na 3 ongeldige inlogpogingen 
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Verantwoordelijkheid 
SZVV en alle aangesloten verenigingen zijn gehouden aan dit privacy protocol. 
De persoonsgegevens worden centraal verwerkt door SZVV. 
Indien een aangesloten vereniging daarnaast een eigen administratie voert, dient deze volledig aan 
dit protocol te voldoen. 

 
Naleving 
Zowel de ledenbeheerder van SZVV als de ledenbeheerders van de verenigingen zijn gehouden aan 
de naleving van de regels in dit protocol. 

 

Inzage in persoonsgegevens 
In dit schema is te zien wie inzage heeft in welke gegevens: 

 SZVV ver team scheids dienst 
lidcode X X X X X 
naam en voorletters X X X X X 
voornaam X X    
geboortedatum X X X X X 
geslacht X X    
adres X X    
nationaliteit X X    
legitimatiesoort X X    
nummer legitimatiebewijs X X    
vervaldatum legitimatiebewijs X X    
telefoonnummer X X    
mobiel telefoonnummer X X    
e-mailadres X X    
e-mailadres ouder of voogd X X    
iban X X    
pasfoto X X X X X 

Verklaring: 

- SZVV  bestuursleden van SZVV 
- ver  de vereniging waar betrokkene lid van is 
- team  de aanvoerder of coach van het team waar betrokkene in speelt 
- scheids  de voor een wedstrijd aangestelde scheidsrechter 
- dienst  de leden welke zijn aangewezen als bestuursdienst 

 
Wijzigingen protocol 
SZVV heeft het recht en de plicht om dit protocol op ieder gewenst moment te wijzigen danwel aan 
te vullen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. 


