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Privacyverklaring Football Heroes 

 

TOEPASSELIJKHEID EN REIKWIJDTE VAN DEZE PRIVACYVERKLARING 

 

Football Heroes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze 

privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw 

persoonsgegevens. 

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Football Heroes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee 

dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere 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. 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Football Heroes verwerkt van 

haar leden, sponsors, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Wanneer u lid bent van 

Football Heroes, u inschrijft voor een van onze clinics, evenementen, onze diensten of anderszins 

contact opneemt worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en 

verwerkt. 

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

Football Heroes is een VoF met volledige rechtsbevoegdheid die zich bezig houdt met de beoefening 

van voetbal, het verlenen van voetbaltrainingen, -clinics en optreed als spelerintermediair. 
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Football Heroes, gevestigd te (1821 BV) Alkmaar aan het adres Einthovenstraat 111  (KvK-nummer 

75324431), stelt het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast en is om die 

reden als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken.  

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN  

 

Persoonsgegevens van leden worden door Football Heroes verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en): 

- Onderhouden van contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan; 

- Lidmaatschapsgelden incasseren; 

- Versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Football Heroes. 

 

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is: 

- De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens 

voor deze doeleinden. Dit kan zijn geweest bij het invullen van het formulier voor de 

ledenadministratie, al dan niet via de website. 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Football Heroes de volgende persoonsgegevens van u 

vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Geboortedatum; 

- Geboorteplaats; 

- Nationaliteit; 

- Adresgegevens; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Kledingmaten;  

- Bankrekeningnummer. 
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VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DEELNEMERS 

 

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Football Heroes verwerkt ten behoeve van de 

volgende doelstelling(en): 

- Onderhouden van contact over het evenement waaraan deelnemer deelneemt; 

- Versturen van uitnodigingen en informatie over evenementen, diensten en activiteiten van 

Football Heroes. 

 

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is: 

- De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens 

voor deze doeleinden. Dit kan zijn geweest bij het invullen van het deelnameformulier voor het 

desbetreffende evenement, al dan niet via de website. Daarbij geeft betrokkene toestemming 

voor het maken van beelden en foto’s. Deze mogen door Football Heroes gebruikt worden op 

haar website en social media kanalen.  

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Football Heroes de volgende persoonsgegevens van u 

vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Geboortedatum; 

- Geboorteplaats; 

- Nationaliteit; 

- Adresgegevens; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Kledingmaten;  

- Bankrekeningnummer. 
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GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN 

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt Football Heroes geen persoonsgegevens aan derden, 

behoudens het navolgende: 

- Football Heroes kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn bepaalde 

persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een opsporingsonderzoek. In 

een dergelijk geval zal Football Heroes uitsluitend de persoonsgegevens verstrekken als 

duidelijk is dat er een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. 

Indien wij een verwerker inschakelen maken wij met deze partij de nodige afspraken om de beveiliging 

van uw persoonsgegevens te waarborgen. De afspraken worden vastgelegd in een 

verwerkersovereenkomst.  

 

BINNEN DE EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens van deelnemers aan de voetbalacademy en clinics aan 

partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. De persoonsgegevens welke Football Heroes gebruikt voor 

haar spelersintermediairs tak kunnen worden gedeeld met partijen welke in de EU of daarbuiten 

gezeteld zijn. Dit is ten bate van contractuele onderhandelingen voor de speler/speelster. 

 

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. Bij het accorderen van deze schriftelijke toestemming is Football Heroes 

gerechtigd om beeldmateriaal van de minderjarige te mogen gebruiken voor haar website en sociale 

mediakanalen.  

 

BEWAARTERMIJNEN 

Football Heroes bewaart persoonsgegevens voor zolang als dit nodig is voor de doeleinden waarvoor 

deze gegevens zijn verzameld, ofwel zolang als er een wettelijke bewaartermijn geldt.  

Ten aanzien van de verzamelde persoonsgegevens van leden geldt over het algemeen:  

- De gegevens worden bewaard gedurende de periode van uw lidmaatschap tot maximaal een 

jaar na afloop van het lidmaatschap. Daarna worden de gegevens vernietigd. 
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Ten aanzien van de verzamelde persoonsgegevens van spelers/speelsters waarbij Football Heroes 

als zijn/haar intermediair optreed geldt over het algemeen: 

- De gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de sponsoring en tot 1 jaar na 

beëindiging daarvan. Daarna worden de gegevens vernietigd. 

 

Ten aanzien van de verzamelde persoonsgegevens van deelnemers geldt over het algemeen: 

- De gegevens worden bewaard gedurende de periode van deelname aan het desbetreffende 

evenement en tot 1 jaar na afloop daarvan.  

 

Als de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en/of er geen 

wettelijke bewaartermijn meer geldt, zullen de gegevens worden vernietigd. 

 

BEVEILIGING 

Football Heroes draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Football Heroes 

van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Football Heroes of door één van onze verwerkers. Ook 

heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Football Heroes te laten overdragen aan 

uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Football Heroes kan u vragen om u te 

legitimeren voordat gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken. 

 

Indien Football Heroes uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een door u gegeven 

toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan door contact 

op te nemen met Football Heroes middels onderstaande contactgegevens. 

 

COOKIES 

Bij gebruik van de website van Football Heroes kan Football Heroes informatie over uw gebruik van 

de website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te 

vinden in de cookieverklaring zoals opgenomen op de website www.footballheroes.nl. 
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VRAGEN EN KLACHTEN 

Mocht u een vraag of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt u 

verzocht hierover direct contact met Football Heroes op te nemen via onderstaande contactgegevens. 

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost dan heeft u het recht een klacht in te dienen 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 

privacybescherming (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

 

CONTACTGEGEVENS 

Football Heroes 

Einthovenstraat 111 

1821 BV 

Alkmaar 

info@footballheroes.nl 

 

AANPASSEN PRIVACY VERKLARING 

Football Heroes behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen 

op de website worden gepubliceerd.  

 

Alkmaar, Augustus 2019 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
mailto:voorzitter@gondelvaartkoedijk.nl

