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Privacy protocol 
 

In dit privacy reglement wordt beschreven wat DSO met uw persoonsgegevens doet 
en waarom. Met uw persoonsgegevens bedoelen we de gegevens die u heeft 
ingevuld op het aanmeldingsformulier waarmee u lid bent geworden van onze 
vereniging.  
 
DSO vindt het belangrijk dat de gegevens van haar leden correct worden verwerkt en 
opgeslagen. Dat houdt in dat DSO de gegevens van haar leden zorgvuldig bewaard en 
niet zomaar zal delen, verspreiden of verkopen. DSO deelt persoonsgegevens alleen 
indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of een goede organisatie van de 
sport- en nevenactiviteiten.  
 
Het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV1) is de overkoepelende organisatie 
van alle korfbalverenigingen. Zij houdt onder andere de administratie van alle leden 
in Nederland bij en organiseert de competitie. Om dit mogelijk te maken deelt DSO 
de gegevens van haar leden met het KNKV. 
 
Met het KNKV worden naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, 
e-mailadres en hoe u aan onze vereniging verbonden bent (als speler, vrijwilliger, 
scheidsrechter etc.) gedeeld. Het KNKV maakt voor o.a. het publiceren van het 
wedstrijdprogramma en wedstrijduitslagen gebruikt van de app ‘KNKV 
Wedstrijdzaken’. Deze app maakt onderdeel uit van Sportlink Services B.V. 2. U kunt 
de app ‘KNKV Wedstrijdzaken’ downloaden in uw favoriete appstore.  In deze app 
kunt u zelf instellen welke gegevens via deze app worden gedeeld met anderen.  
 
De secretaris van DSO beheert de ledenadministratie en deelt die administratie met 
de penningmeester ten behoeve van het innen van de contributie. Zij zijn daarom in 
het bezit van uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-
mailadres, IBAN nummer en (indien afgegeven) de machtiging voor de automatische 
incasso van de contributie.  
 

                                              
1 http://www.knkv.nl 
2 https://www.sportlink.nl/ Sportlink wordt door meerdere nationale sportbonden gebruikt en 
duizenden sportverenigingen gebruikt voor automatisering van administratie. 
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DSO communiceert met haar leden en vrijwilligers via diverse kanalen. De 
communicatie verloopt via WhatsApp-groepen, de website3, sociale media kanalen 
zoals Facebook en Instagram, flyers/posters in de kantine en e-mail.  
 
Ieder team maakt gebruikt van een eigen WhatsApp-groep. Het team maakt zelf 
afspraken over het gebruik van de Whatsapp-groep. Het bestuur van DSO heeft 
slechts in geringe mate invloed op hetgeen in deze Whatsapp-groep wordt 
geschreven. Conflicten daarover dienen in principe door de leden onderling en in 
samenspraak met de trainer/coach te worden opgelost. 
 
De website van DSO is een openbare website. Op deze website worden voornamen 
van leden openbaar gemaakt. DSO hanteert het beleid alleen de voornamen van haar 
leden op de website te gebruiken. Alleen de bestuursleden worden ook met hun 
achternaam benoemd.  
 
DSO voorziet nieuwsberichten op de website van begeleidend beeldmateriaal. Dit 
kunnen foto’s zijn van leden, vrijwilligers, supporters, bezoekers, gemaakt tijdens het 
sporten of tijdens andere activiteiten. Indien u bezwaar heeft tegen het publiceren van 
beeldmateriaal waarop u herkenbaar in beeld bent, dan wel van beeldmateriaal van 
uw kind of een kind waarvoor u de zorg draagt, kunt u dit kenbaar maken via het 
formulier Verklaring van bezwaar. Dit formulier vindt u terug op de website www.dso-
alkmaar.nl. DSO zorgt er dan zo veel mogelijk voor dat er geen foto’s van u of uw kind 
op internet geplaatst worden of voor andere communicatiedoeleinden worden 
gebruikt. Soms worden er foto’s door derden gemaakt (andere leden of professionele 
fotografen van de lokale krant bijvoorbeeld) en online gezet. DSO kan dat uiteraard 
niet beletten, maar DSO zal degene die de foto’s publiceert wel vragen om rekening te 
houden met uw bezwaar tegen publicatie.  
 
DSO hanteert het beleid om beeldmateriaal en persoonsgegevens zo veel mogelijk 
van elkaar te scheiden. Dat betekent dat we zo min mogelijk namen bij foto’s 
vermelden. 
 
Beeldmateriaal op de social media kanalen van DSO kan ook door anderen dan DSO 
verder worden verspreid. Bezwaar tegen uitingen via social media kunnen dan ook 
alleen achteraf worden gecorrigeerd, en doorgaans uitsluitend met de medewerking 
van degene die het bericht heeft gedeeld. DSO zal zich inspannen om ongewenste 
publicaties door derden terug te draaien, maar de vereniging kan uiteraard niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen van personen die niet aan 
onze vereniging zijn verbonden. 
 
Indien u van mening bent dat uw gegevens tegen uw zin worden gebruikt, vragen wij 
u zich te melden bij het bestuur van DSO. Dat kan bijvoorbeeld door een e-mail te 
sturen naar privacy@dso-alkmaar.nl.   
 

                                              
3 http://www.dso-alkmaar.nl/  
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