
Privacy Verklaring Apollo 8 
Inleiding 
Volleybalvereniging Apollo 8 is een ambitieuze, bloeiende en actieve vereniging die sinds de 
oprichting in 1969 is uitgegroeid tot een vereniging met rond 600 enthousiaste leden die 
wekelijks trainen en wedstrijden spelen. 

Apollo 8 hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze 
Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Volleybalvereniging Apollo 8 houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

Algemeen 
Apollo 8 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy 
policy; 

• Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is en blijft; 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 

Indien je na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt 
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de vermelde contactgegevens. 

Contactgegevens 
Volleybal Vereniging Apollo 8  
H.F. Roetgerinklaan 5  
7623 AX Borne  
e-mail: bestuur@apollo8.nl  

 



Verwerking van persoonsgegevens websitebezoekers 
Op de website www.apollo8.nl kunnen reeds persoonsgegevens verwerkt worden. 

Klikgedrag en bezoekgegevens 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het 
IP-adres van uw computer, eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens 
die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor de 
functionele werking van de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de 
website. 

Cookies en derden 
Google Analytics 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een 
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door jouw 
browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jouw 
instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie 
bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van 
de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen 
over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen 
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens 
Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor 
meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

Facebook Like button 

Op onze website is een plug-in van de sociaalnetwerksite Facebook, 1601 South California 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. De Facebook-plug-in herkent u aan het 
Facebook-logo of de ‘Like-Button’ op onze website. Een overzicht over de Facebook-plug-in 
vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Indien u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser 
en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt op die manier de informatie dat u 
met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Indien u op de ‘Like-Button’ bij Facebook klikt 
terwijl u bij Facebook bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze website met uw Facebook-
profiel verbinden. Daardoor kan Facebook uw bezoek aan onze website bij uw 
gebruikersnaam plaatsen. 

We wijzen u erop dat we als aanbieder van deze website de inhoud van de doorgestuurde 
gegevens net als het gebruik ervan door Facebook niet kennen. 
Meer informatie hierover vindt u in de verklaring over de bescherming van de 
persoonlijkheidsrechten van facebook onder http://nl-nl.facebook.com/about/privacy/ 
 

Indien u niet wil dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-account 
toevoegt, log u dan a.u.b. bij Facebook uit. 



 
Grondslag 
Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is de toestemming die door gebruiker 
gegeven wordt. 

Bewaartermijn 
Deze gegevens worden voor maximaal 26 maanden na het daadwerkelijke bezoek van de 
website bewaard. 

Verwerking van persoonsgegevens van leden 
Voor leden van volleybalvereniging Apollo 8 worden de onderstaande persoonsgegevens 
verwerkt met hun doel, grondslag en bewaartermijn. Waarbij ook vermeld wordt of deze nog 
verstrekt worden aan een derde. 

Persoonsgegevens Grondslag Doel Verstrekking 
derden 

Bewaartermijn 

Voornaam 

Tussenvoegsel 

Achternaam 

E-mailadres 

Invoer 
lidmaatschapsformulier 
www.apollo8.nl 

Registratie voor de 
(oud)Ledenadministratie 

Sportlink Onbepaalde termijn 

Communicatie met 
leden 

Mailchimp Onbepaalde termijn 

Aanmelding bond Nevobo Zie privacy 
statement Nevobo1

 

Telefoonnummer(s) 

Geboortedatum 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Pasfoto 

Bondsnummer 

Invoer 
lidmaatschapsformulier 
www.apollo8.nl 

Registratie voor de 
(oud)Ledenadministratie 

Sportlink Onbepaalde termijn 

Aanmelding bond Nevobo Zie privacy 
statement Nevobo 

IBAN Invoer 
lidmaatschapsformulier 
www.apollo8.nl 

Registratie voor de 
(oud)Ledenadministratie 

Sportlink Tot einde 
lidmaatschap 

Innen van contributie Rabobank Tot einde incasso 

Aanmelding bond Nevobo Zie privacy 
statement Nevobo 

 

                                                
1 https://www.volleybal.nl/privacy-statement 



Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees 
Apollo 8 verstuurt eens in de zoveel tijd een nieuwsbrief naar geïnteresseerden. Hiervoor 
worden de onderstaande persoonsgegevens verwerkt met hun doel, grondslag en 
bewaartermijn. Waarbij ook vermeld wordt of deze nog verstrekt worden aan een derde. 

Persoonsgegevens Grondslag Doel Verstrekking 
derden 

Bewaartermijn 

Voorraam 

Tussenvoegsel 

Achternaam 

E-mailadres 

Invoer 
lidmaatschapsformulier 
www.apollo8.nl 

 

Het aanmeldformulier 
voor de nieuwsbrief op 
de website 

Communicatie 
met abonnees 

Mailchimp Onbepaalde 
termijn* 

 

*Uitschrijven voor de nieuwsbrief is (ongeacht lid of niet-lid van de vereniging) eenvoudig te 
doen middels een link in een van de ontvangen nieuwsbrieven. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Relaties 
Naast leden heeft Apollo 8 ook een aantal vrijwilligers, sponsoren en andersoortige relaties 
waar gegevens van verwerkt worden. Hiervoor worden de onderstaande persoonsgegevens 
verwerkt met hun doel, grondslag en bewaartermijn. Waarbij ook vermeld wordt of deze nog 
verstrekt worden aan een derde. 

Persoonsgegevens Grondslag Doel Verstrekking 
derden 

Bewaartermijn 

Voornaam 

Tussenvoegsel 

Achternaam 

E-mailadres 

Telefoonnummer(s) 

Geboortedatum 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Aanlevering gegevens door 
betrokkene zelf 

Registratie voor 
de (oud)relatie 
administratie 

Sportlink Onbepaalde 
termijn 

Communicatie 
met (oud)relaties 

Mailchimp Tot einde 
communicatie-
activiteit 

VOG Aanlevering door 
betrokkene zelf 

Aantonen van 
goed gedrag 

n.v.t. Einde inzet 
betrokkene 



Verwerking van persoonsgegevens van Vrienden van Apollo 8 
Voor leden van volleybalvereniging Apollo 8 worden de onderstaande persoonsgegevens 
verwerkt met hun doel, grondslag en bewaartermijn. Waarbij ook vermeld wordt of deze nog 
verstrekt worden aan een derde. 

Persoonsgegevens Grondslag Doel Verstrekking 
derden 

Bewaartermijn 

Voornaam 

Tussenvoegsel 

Achternaam 

E-mailadres 

Telefoonnummer(s) 

IBAN 

Aanmeldingsformulier 
Vrienden van Apollo 8 
 
Fysiek of 
www.apollo8.nl 

Registratie voor de 
Vrienden 
Administratie 

Dropbox Tot einde 
lidmaatschap 
van Vrienden 

Innen van 
lidmaatschap 
kosten 

Rabobank 

 

Tot einde 
lidmaatschap 
van Vrienden 

 

Foto’s 
Als vereniging laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt 
tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens wedstrijden, activiteiten, jeugdkampen en 
bijeenkomsten. Deze kunnen gemaakt worden van alle doelgroepen in onze vereniging. 
 

 

Natuurlijk gaan we gepast en zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor 
personen daarvan schade kunnen ondervinden. 
Het is echter goed mogelijk dat je niet wilt dat een bepaalde foto op internet verschijnt of deze graag 
verwijderd ziet worden. In dat geval kan je dat laten weten door jouw bezwaar in te dienen bij de 
vereniging via communicatie@apollo8.nl, bestuur@apollo8.nl of dit laten regelen door je trainer. 

Let op: Dit geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht zijn gemaakt. Het kan 
voorkomen dat andere personen foto’s hebben gemaakt tijdens activiteiten, denk hierbij aan pers, ouders 
of andere verenigingen. Hier hebben wij als vereniging niet altijd invloed op. Voor die situaties kunnen 
wij alleen garanderen dat wij ons uiterste best zullen doen om het gewenste resultaat te behalen. 

 

Persoonsgegevens Grondslag Doel Verstrekking 
derden 

Bewaartermijn 

Activiteit foto’s 

 

Akkoord via 
lidmaatschapsformulier 
www.apollo8.nl 

Weergave van 
activiteit van 
vereniging 

Flickr Onbepaalde 
termijn 

Weergave van 
activiteit van 
vereniging 

Neostrada Onbepaalde 
termijn 

Video’s Akkoord via 
lidmaatschapsformulier 
www.apollo8.nl 

Weergave van 
activiteit van 
vereniging 

Youtube Onbepaalde 
termijn 



Verstrekking aan derden 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij 
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van 
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen. In een dergelijk geval dienen wij 
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht gegevens af te geven. Tevens kunnen wij 
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

MailChimp 
Voor communicatie wordt er gebruik gemaakt van MailChimp. MailChimp is een applicatie 
van een bedrijf dat gevestigd is in de Verenigde Staten. Wij maken gebruik van de diensten van 
MailChimp om e-mails op een betrouwbare manier te versturen.  

MailChimp is compliant met de EU-US Privacy Shield-regelgeving. Via de volgende link is na 
te lezen hoe MailChimp de bescherming van persoonsgegevens garandeert. Daar kan tevens 
worden gecontroleerd dat MailChimp compliant is met de EU-US Privacy-Shield-regelgeving:  

https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-
and-the-gdpr 

 

WhatsApp Ireland Limited 
Voor effectieve en snelle communicatie onder trainers en commissieleden, kunnen 
telefoonnummers worde verzameld en toegevoegd worden aan whatsappgroepen. 

 

Zie op de volgende pagina’s meer informatie over WhatsApp en hun omgang omtrent 
persoonsgegevens: 

https://www.whatsapp.com/legal?eea=1#privacy-policy 

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-how-the-general-data-protection-regulation-
applies-to-our-european-region-users 

 

Dropbox International Unlimited Company 
Dropbox kan binnen Apolo 8 door commissies gebruikt worden om effectief met elkaar te 
communiceren. Hierbij kunnen onder andere deelnemerslijsten of aanmeldingsgegevens met 
daarop persoonsgegevens worden verwerkt. 

Zie op de volgende pagina’s meer informatie omtrent de omgang van Dropbox met 
persoonsgegevens en de aansluiting op de AVG. 

https://www.dropbox.com/security/GDPR 

https://aem.dropbox.com/cms/content/dam/dropbox/www/en-
us/security/privacy_data_protection_whitepaper.pdf 



 

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of 
wettelijke vertegenwoordiger.  
Indien een persoon jonger dan 16 jaar is, zal altijd een e-mailadres van een ouder of voogd 
gegeven dienen te worden voor verificatie. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

• Alle personen die namens Volleybalvereniging Apollo 8 van uw gegevens kennis 
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke 

of technische incidenten; 
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
• Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u 
het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in 
opdracht van u direct aan een andere partij.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van jouw zelf komt, kunnen wij jou vragen om je 
fysiek te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven 
toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij 
dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 



Vragen 
Apollo 8 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan.  
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of als jij naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt 
neem dan contact met ons op via de vermelde contactgegevens. 

 


