
Protocol gebruik persoonsgegevens 
 
 
 
 
Bescherming van persoonsgegevens 
 
1. Volleybalvereniging Krekkers beheert de website www.krekkers.nl. De website heeft tot doel 

informatie te verstrekken over onze volleybalvereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, 
ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden.  
Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij de vereniging.Het is niet 
toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in 
enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het 
bestuur van de vereniging. 

2. Op de website worden teamfoto’s geplaatst met daarbij vermeld de voor- en achternaam van de 
leden, op voorwaarde dat de leden daarvoor toestemming hebben gegeven middels het 
inschrijvingsformulier. 

3. Op de website worden wedstrijdverslagen geplaatst. In deze verslagen worden geen namen van 
spelers of speelsters genoemd. 

4. Ook op andere plekken van het openbare deel van de website worden geen persoonsgegevens 
van leden of hun ouders vermeld. 

5. Bij vermelding op de website van vrijwilligers worden geen telefoonnummers of privéadressen 
vermeld. Namen worden alleen vermeld met toestemming van de betrokkenen. 

6. Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat zij vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens 
waarover zij de beschikking hebben en deze niet zonder toestemming met anderen delen. 

 
 

Foto’s en films 
 
Namens de vereniging wordt alleen het volgende materiaal gemaakt: 

• pasfoto’s voor de spelerspas van de nevobo; 

• teamfoto voor op de website; 

• filmopnames van trainingen en wedstrijden als materiaal voor volgende trainingen en wedstrijden. 
 
Voor het maken en publiceren van de pasfoto’s en de teamfoto’s wordt geen toestemming gevraagd: 

• De pasfoto is noodzakelijk om mee te kunnen doen in de competitie. 

• De teamfoto wordt enkel gemaakt met het doel deze op de website te publiceren. Als een speler 
of speelster daar niet op wil staan, moet hij of zij daar zelf attent op zijn op het moment dat de foto 
gemaakt wordt. 

 
Voor het maken en gebruiken van de filmopnames van trainingen en wedstrijden wordt eenmalig 
toestemming gevraagd middels het inschrijvingsformulier. 
 
De vereniging erkent geen aansprakelijkheid voor (andere) foto’s en films die door individuele 
personen op eigen initiatief gemaakt worden tijdens allerlei activiteiten. 
 

 

http://www.krekkers.nl/

