
  

Privacy en bescherming van persoonsgegevens en portretrecht bij 

toernooien 

  

Bescherming portretrecht 
Tijdens activiteiten bij De Merino’s worden van diverse activiteiten foto’s en filmpjes gemaakt voor spelers en 

ouders/verzorgers om terug te kijken maar ook voor promotionele doeleinden. 

Het kan zijn dat om een moverende reden een speler en/of begeleider niet op beeldmateriaal mag worden 

vastgelegd. Voor het niet plaatsen van beeldmateriaal dient bij inschrijving, via de digitale inschrijving, vooraf bij 

de toernooiencommissie een melding te zijn gemaakt. 

Het niet plaatsen van beeldmateriaal kan inhouden dat van een heel team geen foto’s of filmpjes kunnen worden 

gemaakt die gebruikt worden voor een oorkonde, teamfoto e.d.  

We werken met vrijwilligers en kan het voorkomen dat per abuis toch van iemand beeldmateriaal is gemaakt 

terwijl dit vooraf kenbaar is gemaakt dat dit niet mocht. Het screenen van alle foto’s is bijna niet mogelijk.  

Meld dit dan zsm bij toernooien@demerinos.nl dan kan er direct actie op worden ondernomen. 

Bij het niet melden van belemmering portretrecht zal beeldmateriaal gemaakt en gebruikt worden.  

 

Privacywetgeving (GDPR/ AVG)  
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe 

privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese 

Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese 

privacywetgeving heeft ook impact op Voetbalvereniging De Merino’s. Welke gevolgen heeft de wetgeving 

voor het gebruik van persoonsgegevens? Wat verandert er? Wat moet je doen?  

  

Privacy statement en privacy beleid  
In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van 

persoonsgegevens door Voetbalvereniging De Merino’s.  

  

Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie 

van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je 

adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die 

persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als 

persoonsgegevens.  

  

Van wie verwerkt Voetbalvereniging De Merino’s persoonsgegevens?  

Voetbalvereniging De Merino’s verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een 

relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:  

• (Jeugd-)leden en vrijwilligers.  

• Mensen die namens een vereniging / team zich inschrijven voor toernooien bij De Merino’s  

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen 

of hebben gehad.  

  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

Voetbalvereniging De Merino’s heeft vrijwilligers die de toernooien organiseren. Deze leden hebben een 

verklaring ondertekend dat zij de gegevens alleen gebruiken voor alle doeleinden om een toernooi te kunnen 

organiseren. 

  

Waarvoor verwerkt Voetbalvereniging De Merino’s persoonsgegevens?  

Deze gegevens worden alleen gebruikt om een toernooi te kunnen organiseren en de inschrijvers te kunnen 

benaderen. 

  

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor nieuws- of promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren 

over een nieuwe activiteit van je groep of de nieuwsbrief. Wil je niet benaderd worden door een bepaald 
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organisatieonderdeel of via een specifiek communicatiemiddel? Dan kan je dit doorgeven per email aan de 

organisatie van de toernooien. toernooien@demerinos.nl 

  

Hoe gaat Voetbalvereniging De Merino’s met mijn persoonsgegevens om?  

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik 

binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.  

 

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Voetbalvereniging De Merino’s kun 

je terecht bij de secretaris van het bestuur (secretaris@demerinos.nl)  

  

Wijzigingen privacy beleid  

Voetbalvereniging De Merino’s behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy 

beleid.  

  

 

 

 

 

 

 

Disclaimer  
De inhoud van https://www.demerinos.nl/   is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel  

Voetbalvereniging De Merino’s tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen 

aan te bieden, verstrekt Voetbalvereniging De Merino’s expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via 

deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Fotomateriaal van reguliere 

verenigingsactiviteiten en bijeenkomsten kunnen gepubliceerd worden op de  

verenigingswebsite en social media. Persoonsgegevens worden daarbij nooit vermeld, tenzij hiervoor expliciete 

toestemming is gegeven door de desbetreffende persoon die herkenbaar in beeld is gebracht. Mochten leden, 

relaties en geïnteresseerden (zoals bezoekers) expliciet geen toestemming willen geven om herkenbaar in beeld 

te worden gebracht in verenigingspublicaties (intern noch extern), dan kan de desbetreffende persoon dit altijd 

aangeven bij het bestuur van Voetbalvereniging De Merino’s (secretaris@demerinos.nl)  
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