Privacystatement Queen’s Football League
Om de leden en medewerkers zo goed en veilig mogelijk van dienst te zijn, verwerkt
Queen’s Football League B.V. persoonsgegevens. In dit Privacystatement beschrijven we
welke persoonsgegevens wij verwerken, en ook hoe en waarom we dat doen. Ook leggen
we uit wat we doen om ervoor te zorgen dat we veilig met uw gegevens omgaan, en wat we
doen als er onverhoopt toch vertrouwelijke informatie onrechtmatig in verkeerde handen
komt.
1. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens z ijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon.
Bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, naam
ouders/verzorgers, maar ook foto’s en filmopnames.
Daarnaast bestaan er zgn. Bijzondere persoonsgegevens. Denk aan medische gegevens of
andere gevoelige, persoonlijke informatie.
2. WANNEER REGISTREREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken uw gegevens als u zich aanmeldt bij de Queens Football League B.V. Ook als
u ons een bericht stuurt via onze website queensleague.nl, via Facebook, Instagram of via
e-mail, hebben wij de beschikking over de gegevens die u op dat moment met ons deelt.
Bijzondere persoonsgegevens geeft u doorgaans via een aangesloten vereniging zelf aan
ons door, bijvoorbeeld met het inschrijfformulier van een vereniging..
Wij slaan uw gegevens alleen op voor het doel waarvoor we ze nodig hebben. We hebben
de leeftijd bijvoorbeeld nodig om te weten in welk team een speler kan uitkomen. Een
e-mailadres is nodig om u informatie sturen. Als we uw gegevens niet langer nodig hebben,
dan verwijderen wij ze.

3. WANNEER EN WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

a) Na inschrijving bij de e Queen's Football League. Bij uitschrijving volgt
verwijdering van de gegevens.
b) De administratie van Queen's Football League verwerkt de persoonsgegevens in
het ledenadministratiesysteem. De gegevens komen terug op de spelerskaart. De
administratie print de spelerskaart uit en overhandigt deze aan de speelster.
Toegang tot de ledenadministratie van de Queen's Football League hebben de
directieleden en de administratie.
c) Incidenteel verwerken wij persoonsgegevens bij evenementen.
d) Wij plaatsen berichten op onze website en sociale media, zoals
https://www.facebook.com/queensfootballleague over activiteiten en ontwikkelingen
binnen de Queen's Football League. Hier worden o.a. namen genoemd en foto’s
geplaatst.
e) Indien u een reactie plaatst op een bericht op onze website of Facebookpagina,
dan verstrekt u daarmee persoonsgegevens. Wij plaatsen geen cookies.
f) tijdens QFL activiteiten worden film- en foto opnamen gemaakt voor educatieveen promotionele doleindendem.
g) Bijzondere persoonsgegevens delen wij met de relevante personen binnen de
aangesloten verenigingen.
Bijvoorbeeld: medische informatie deelt de ledenadministratie met de medics en
(indien nodig) de coaches/teammanagers. Beelden van de bewakingscamera’s
worden gedeeld met de politie als deze daarom vraagt
4. HOE BESCHERMEN WIJ UW PRIVACY?
De door onze organisatie gebruikte systemen (e-mail, website, Facebook, Instagram,
MailChimp, Google Suite) zijn beschermd door unieke persoonlijke wachtwoorden.
5. WAT DOEN WE ALS ER TOCH IETS MISGAAT?
Mocht onverwacht blijken dat door onze organisatie verwerkte gegevens toch niet goed
beschermd zijn geweest, dan informeren we de betrokken personen. Ook melden we dit
zgn. ‘datalek’ bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. INFORMATIE OF BEZWAAR
Wilt u meer informatie over de manier waarop Queen’s Football League omgaat met
privacy? Wilt u inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken?
Of wilt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, of wilt uw
gegevens corrigeren?
Neem dan contact op met de directie van de Queens Football League door een e-mail te
sturen aan directie@queensleague.nl.

