Gegevens Leden SNC’14
We willen jullie graag informeren hoe SNC’14 met de gegevens en de privacy van haar leden omgaat.
De voetbalvereniging SNC’14 bewaard alle gegevens van alle leden in Sportlink.
Sportlink wordt door de KNVB (voetbalbond) ter beschikking gesteld aan verenigingen om de
gegevens van alle leden, sponsoren en relaties op een verantwoorde manier te bewaren en te
voldoen aan de privacy-bescherming volgens de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
De gegevens die SNC’14 in Sportlink heeft verwerkt, zijn gekoppeld aan de KNVB voetbal-apps die
door veel leden gebruikt worden en worden gebruikt voor de digitale wedstrijdformulieren.
Het is erg belangrijk dat jouw gegevens kloppen!
We streven ernaar om zoveel mogelijk gegevens naar de laatste stand bij te werken. Om gegevens
die SNC’14 nodig heeft voor wedstrijdformulieren etc.. willen we jullie vragen de ledenadministratie
een handje te helpen.
Er wordt in onderstaande stappen uitgelegd hoe je je eigen gegevens kunt wijzigen en bijhouden in
www.voetbal.nl.
Jouw gegevens kun je via de KNVB-app www.voetbal.nl zelf aanpassen en dan worden ze direct in
Sportlink verwerkt.
Niet alle gegevens kunnen aangepast worden in de app of je maakt geen gebruik van de app
www.voetbal.nl, dan moet je altijd de wijzigingen aan de
ledenadministratie via secretariaat@snc14.nl doorgeven.
Via de Appstore (Apple) of de Playstore (Android) is www.voetbal.nl
gratis te downloaden. Of ga naar de website van www.voetbal.nl
 Inloggen of aanmelden www.voetbal.nl
Ga naar de app of de website van voetbal.nl en log in met je emailadres dat je hebt opgegeven bij jouw aanmelding bij de
voetbalvereniging, dit e-mailadres is bekend bij de
ledenadministratie van SNC’14.
Als je ingelogd bent zie je het menu zoals hiernaast
weergegeven.
Kies hier voor instellingen (zie rode kader).
n.b. Het e-mailadres kan alleen door de ledenadministratie
gewijzigd worden.







Instellingen; In het menu instellingen kun je je eigen gegevens
beheren en wijzigen, deze gegevens zijn direct gekoppeld aan
Sportlink en de ledenadministratie krijgt van de gemaakte wijziging
een notificatie in Sportlink. Probeer zoveel mogelijk gegevens zelf in
te vullen.
o Mijn persoonsgegevens; De belangrijkste instellingen zijn
“Mijn persoonsgegevens”. De gegevens die bij
persoonsgegevens zijn ingevuld, zijn de gegevens hoe de
voetbalvereniging SNC’14 en de KNVB jou kan informeren
over belangrijke zaken binnen de voetbalvereniging SNC’14.
We willen iedereen vragen deze gegevens te controleren.
o Mijn Kinderen; Heb je kinderen die bij de voetbalvereniging
lid zijn, dan kunnen deze aan jouw voetbal.nl account
toegevoegd worden en zo kunnen makkelijk de
wedstrijdgegevens en persoonsgegevens bijgehouden worden.
Officiële spelerpasfoto; de pasfoto die je gebruikt moet een
representatieve pasfoto zijn. Bijvoorbeeld een pasfoto die je
gebruikt voor het paspoort. De foto wordt gebruikt voor de
spelerspas en wedstrijdformulieren in de voetbal.nl app. Het
toevoegen of wijzigen van de spelerspasfoto kan je zelf doen, let op
dat je alleen in de periode van 1 april tot 31 oktober de foto kan
wijzigen. Het toevoegen van de foto is het hele jaar mogelijk.
Persoonsgegevens; kunnen niet gewijzigd worden. Kloppen deze
gegevens niet? Neem dan contact op met de ledenadministratie
van de vereniging via secretariaat@snc14.nl.
De persoonsgegevens zijn:
o Voornaam
o Initialen
o Tussenvoegsel
o Achternaam
o Geboortedatum
o Geslacht



Adresgegevens; de adresgegevens kun jezelf wijzigen en worden
direct aangepast in Sportlink en de ledenadministratie van SNC’14
krijgt automatisch een notificatie van de wijziging.



Telefoonnummer; het telefoonnummer kun jezelf wijzigen en
wordt direct aangepast in Sportlink en de ledenadministratie van
SNC’14 krijgt automatisch een notificatie van de wijziging.



Zichtbaarheid; de zichtbaarheid is erg belangrijk voor jezelf of voor
jouw kinderen hoe je deze instelt. Je bepaalt zelf hoe de
voetbalvereniging en KNVB met jouw privacy en de publicatie van
jouw gegevens omgaat.
Je hebt de keuze uit drie opties om jouw privacy in te stellen:
o Normaal; Jouw naam en spelerspasfoto wordt overal
getoond. Dit betekent dat je in de apps bij
wedstrijdopstellingen en spelersopgave voor wedstrijden
enzovoort met foto en naam zichtbaar bent voor anderen.
o Beperkt; Jouw naam wordt overal getoond zonder de
spelerspasfoto. Dit betekent dat alleen jouw naam in de
apps wordt getoond.
o Afgeschermd; Jouw naam en spelerspasfoto wordt niet
weergegeven op wedstrijdformulieren e.d. die in apps openbaar getoond worden. Je
wordt dan wel voor wedstrijden aangemeld, maar dan wordt jouw naam als
“afgeschermd” weergegeven.


E-mail; Bij e-mail kun je nog aangeven welke automatische emails je van de voetbalbond en voetbal.nl wilt ontvangen, dit zijn
geen e-mails van de voetbalvereniging SNC’14.



Opslaan; Nadat je wijzigingen hebt doorgevoerd, moet je deze
gegevens nog bewaren via het knopje “Opslaan”.

