Privacyverklaring Clubprofiel
Laatste update: juli 2017
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Inleiding
Deze privacyverklaring beschrijft hoe NOC*NSF omgaat met jouw persoonsgegevens, die wij van jou ontvangen wanneer je
gebruik maakt van het Clubprofiel.
Wat is een Clubprofiel?
Via de www.clubprofiel.nl kun je jouw Clubprofiel aanmaken. Met een Clubprofiel kun je jouw sportclub op de kaart te zetten
en is jouw sportclub nog beter zichtbaar en vindbaar voor sporters. Hierdoor komt jouw club op de volgende websites te
staan:
www.sport.nl
www.AHsportactie.nl
www.nationalesportweek.nl
Daarnaast kan jouw sportclub meedoen aan landelijke campagnes zoals de Nationale Sportweek en de AH Sportactie. Maar
er is nog veel meer voordeel voor jouw sportclub. Zo zijn er verschillende toolkits, tips en andere handigheidjes te vinden
om de sportieve ambities van je sportclub waar te maken. Om een Clubprofiel aan te kunnen maken, heb je eerst een ‘Mijn
Sportprofiel’ nodig. Zie de ‘Privacyverklaring Mijn Sportprofiel’ voor meer informatie.
Welke persoonsgegevens verwerkt NOC*NSF voor een “Clubprofiel”?
Om een “Clubprofiel” aan te maken dien je gegevens in te vullen over jouw sportclub. Dat zijn geen persoonsgegevens. Deze
gegevens gaan namelijk over jouw sportclub en zijn niet te herleiden naar een persoon. Deze privacyverklaring is daarop niet
van toepassing. Er zijn drie velden die je in moet vullen die mogelijk wel verwijzen naar een persoon.
• Naam contactpersoon
- Hierop is deze privacyverklaring wel van toepassing.
• E-mail contactpersoon
- Is het een algemeen e-mailadres dat niet iemands naam bevat, bijvoorbeeld
secretaris@sportclubXYZ.nl of info@sportclubXYZ.nl, dan is dit geen persoonsgegeven.
Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing.
- Is het een e-mailadres van een specifiek persoon: bijvoorbeeld [naam]@sportclubXYZ.nl of [naam]@			
gmail.com, dan is het een persoonsgegeven. Deze privacyverklaring is hierop wel van toepassing.
• Telefoonnummer contactpersoon
- Is het een telefoonnummer van de sportclub, dan is het geen persoonsgegeven. Deze privacyverklaring is hierop
niet van toepassing.
- Is het een (privé) telefoonnummer van een vrijwilliger/medewerker/bestuurder van de sportclub dan is het een
persoonsgegeven. Deze privacyverklaring is hierop wel van toepassing.
Voor welke doeleinden worden de Contactgegevens verwerkt?
NOC*NSF verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•
•
•
•

om je in staat te stellen gebruik te kunnen maken van “Clubprofiel”
om te kunnen delen met derden (zie hieronder)
om je te informeren over “Clubprofiel”;
om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
voor het verbeteren van de Websites en dienstverlening van NOC*NSF;
om je eventuele evaluaties (voor marketingonderzoek) te kunnen sturen;
voor het aan jou kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrieven en additionele (promotionele) e-mails 		
(dit verzenden wij alleen als jij je hiervoor expliciet hebt aangemeld;
voor statistische doeleinden.

Aan welke derden worden de Contactgegevens verstrekt?
•
Het telefoonnummer zal net als de overige gegevens van de sportclub online worden gezet op
sport.nl. Wil je dus niet dat je privé nummer online komt te staan, zorg dan dat je het telefoonnummer van de
sportclub invult.
•
De naam en e-mailadres van de contactpersoon zullen niet voor een ieder toegankelijk zijn. Deze zijn zichtbaar voor
de Contactpersonen (zie hieronder de toelichting wie dat zijn).
Contactpersonen
Contactpersonen uit jouw buurt hebben online toegang tot jouw Contactgegevens. Contactpersonen zijn o.a. aangepast
sport consultants, AH filiaal managers, buursportcoaches, medewerkers van gemeente, sportbond of sportservice bedrijf,
regio ondersteuners / accountmanagers en regionale verbinders. Jij kunt eenmaal ingelogd op Clubprofiel zelf zien wie jouw
Contactpersonen in de buurt zijn en ook met hen contact opnemen via jouw Clubprofiel ( je ziet niet hun contactgegevens).
Nieuwsbrief
Met “Clubprofiel” kun je je aanmelden voor een nieuwbrief en additionele (promotionele) e-mails. Dit doe je door op je profiel
aan te geven dat je dit wilt ontvangen en je geeft daarbij aan hoe vaak je de nieuwbrief wilt ontvangen (de frequentie). Naast
het laatste nieuws kunnen er ook gerelateerde evenementen, merchandise, acties en prijsvragen, over sportevenementen en
over aan de Nederlandse sport gerelateerde sponsoren en haar diensten in worden opgenomen. Als je je voor een
nieuwsbrief aanmeldt, kunnen wij jou ook sporadisch additionele (promotionele) e-mails versturen.
Wat gebeurt er met mijn Contactgegevens als ik “Clubprofiel” verwijder of aanpas?
Zodra je de Contactgegevens aanpast, verwijderen wij de eerdere Contactgegevens uit ons systeem. Als je Clubprofiel
verwijdert, zullen wij de Contactgegevens ook niet langer bewaren. Let wel op dat je Contactgegevens toegankelijk zijn
geweest voor de Contactpersonen. Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid om om te gaan met jouw gegevens.
Wijzigen van deze privacyverklaring
Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Websites plaatsen. Controleer
regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst. Indien
nodig, zullen wij je vragen om akkoord te gaan met de nieuwe privacyverklaring.
Andere verwerkingen van (persoons)gegevens
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF voor Clubprofiel.
Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens door NOC*NSF geldt mogelijk een ander privacybeleid. Neem bij vragen
daarover contact met ons op.
Vragen?
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF of wanneer je gebruik wilt maken van
één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (recht van verzet, inzage of correctie), neem dan contact met ons op via
onderstaande gegevens:
Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)
(Kamer van Koophandel nummer: 09059703)
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
privacy@nocnsf.nl

