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PRIVACYVERKLARING 

 

 

De voetbalvereniging DTC’07 gaat zorgvuldig om met uw gegevens. 

Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij 

het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen.  

Hierbij laten wij u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, 

waarom we deze gegevens verzamelen en wat we er mee doen.  

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw 

persoonsgegevens: 

 alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeen gekomen 

 geheim houden 

 zorgvuldig beveiligen 

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn 

beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de 

inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop 

wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u. 

U kunt hiervoor een email sturen aan M_oudenijhuis@hetnet.nl. 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die de 

voetbalvereniging van onze leden in bezit heeft. 

 
 

 

 

 

 



WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN. 

 

De voetbalvereniging DTC’07 verwerkt uw persoonsgegevens voor de 

volgende doelen: 

 een zorgvuldige leden administratie en financiële administratie. 

 contact met u op kunnen nemen indien dit nodig is om onze 

dienstverlening uit te kunnen voeren of door u gestelde vragen te 

beantwoorden. 
 

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN 

 

De voetbalvereniging DTC’07 bewaart uw persoonsgegevens zo lang 

als deze nodig zijn. 

 
BEVEILIGING EN GEHEIMHOUDING 

 

De voetbalvereniging DTC’07 zorgt voor passende beveiliging van de 

persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende 

wettelijke eisen en richtlijnen. 

 
DELEN MET ANDEREN 

 

De voetbalvereniging DTC’07 verstrekt uw gegevens niet aan derden. 

 
WEBSITEBEZOEK 

 

Ook voor onze website gelden bovenstaande regels. 
 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

 

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te 

corrigeren en te verwijderen. 

Hiertoe kunt u bij ons een verzoek indienen. 

U kunt uw verzoek zenden aan M_oudenijhuis@hetnet.nl of gebruik 

maken van de contactgegevens onderaan deze pagina. 

 
CONTACTGEGEVENS 

 

Voetbalvereniging DTC’07  

Ootmarsumsestraat107 

7634 PN Tilligte 

mailto:M_oudenijhuis@hetnet.nl

