
 

Huishoudelijk reglement artikel 6 / 
Privacy verklaring 

Een kopie van deze verklaring is ook te vinden in het Quidditch Nederland huisreglement 
artikel 6. Voor transparantie is gekozen de privacy verklaring ook los op de site te plaatsen, 
in meer gangbare spreektaal.  
 
1. Definities 
 
1.1. ‘Bestuur’ verwijst naar de zittende bestuursleden van Quidditch Nederland.  
 
1.2. ‘QNL’ verwijst naar Quidditch Nederland.  
 
1.3 Waar in het HR gerefereerd wordt naar bondsleden, refereert het privacy regelement 
naar spelers.  
 
1.4. Indien anders vermeld gaat dit document deze gegeven alleen over persoonsgegevens 
van bondsleden, niet teamgegevens.  
 
2. De gegevens die we verwerken en doeleinden 
 
2.1. Bij het gebruik van onze lidmaatschappen en website laat je bepaalde gegevens bij ons 
achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande 
gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze 
websites jij kiest te gebruiken. Deze worden in dit artikel gespecificeerd.  
 
2.2. Bij inschrijving verwerken wij van iedere speler de volledige naam, gekozen naam, 
gekozen voornaamwoorden, spelend gender, geboortedatum, emailadres, primair team, 
secundair team, lidnummer, inschrijfdatum, uitschrijfdatum, betalingsdatum, internationale 
transfer status. Daarnaast wordt de naam van de team vertegenwoordiger die de speler 
opgeeft geregistreerd.  

 
2.2.1  Bij aanmelding als QNL lid worden je voornaam, email adres en interne QNL 
lidmaatschapsnummer gekopieerd naar de nieuwsbrief mailing lijst. Deze gegevens 
worden geregistreerd om je gericht informatie en van Quidditch Nederland toe te 
sturen. Je gegevens zullen enkel voor dit doel gebruikt worden. Deze lijst is zichtbaar 
voor een door het bestuur aangewezen nieuwsbrief vrijwilliger. Je gegevens zullen 
niet doorgespeeld worden aan derden.  
 
2.2.2 Onderaan iedere e-mailing vind je de mogelijkheid om je af te melden voor de 
nieuwsbrief vanuit QNL. Mocht je op een later moment je willen herinschrijven voor 
communicatie, kan je een email sturen naar contact@quidditchnederland.nl met als 
onderwerp “QNL nieuwsbrief aanmelding”. 

 

mailto:contact@quidditchnederland.nl


 

2.3. Bij gebruik van de website (www.quidditchnederland.nl) worden technische 
meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw 
surfgedrag op onze websites opgeslagen. De derde partijen die cookies plaatsen zijn: 
addthis.com, bluekai.com, doubleclick.net en google.com. Daarnaast wordt informatie die je 
zelf invult in een open veld verwerkt, zoals een website commentaar of een bericht in het 
contactformulier.  
 
2.4 Bij vergoedingen voor het optreden als scheidsrechter voor een QNL georganiseerde 
organisatie wedstrijd of de uitvoering van een andere betaalde officiële taak op een 
evenement worden je IBAN en bijbehorende naam verwerkt. Deze worden na afhandeling 
van de transactie verwijderd. 
 
1.5 Bij sollicitaties worden je motivatie brief en/of cv verwerkt. Deze wordt mogelijk ook 
publiek gemaakt aan de vertegenwoordigers van teams. 

1.6 Ook andere communicatie, via officiële (eg. email) of onofficiële kanalen, richting QNL 
bestuursleden of vrijwilligers vanuit spelers kan verwerkt worden als het zaken omtrent QNL 
bereft. 

3. Teams 

3.1 Bij teaminschrijving wordt van ieder team verwerkt: de volledige naam, de afgekorte 
naam, de locatie, status (competitief/ontwikkelend), datum ontvangen betaling, president, 
team vertegenwoordiger 1 en team vertegenwoordiger 2.  

3.2 Ook andere communicatie, via officiële (via emai, Congress, Slack) of onofficiële 
kanalen (zoals berichten op sociale media), richting QNL bestuursleden of vrijwilligers vanuit 
teams kan verwerkt worden als het zaken omtrent QNL bereft. 

4. Verstrekking aan derden 

Het bondsbestuur kan na een voorafgaand besluit van de ALV geregistreerde gegevens aan 
derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen verstrekking bij het bondsbestuur 
schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Persoonsgegevens zullen ook aan derden verstrekt 
worden als dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld als de politie hierom vraagt. 

5. Beveiligen en bewaren van gegevens 

5.1 De gegevens van spelers en teams staan opgeslagen op een Google Drive. Alleen de 
Membership Director, de voorzitter en de vice-voorzitter hebben toegang tot alle gegevens. 
Vrijwilligers hebben alleen toegang tot de gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van hun 
taak.  

5.2 Gegevens van oud-leden worden maximaal zeven jaar bewaard. 

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring 

http://www.quidditchnederland.nl/


 

Deze privacyverklaring/artikel 6 van het Huisreglement zal van tijd tot tijd wijzigen in 
samenspraak met de Algemene Leden Vergadering en/of Congress. Het is daarom aan te 
raden om deze geregeld te raadplegen, opdat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
Als je suggesties hebt voor wijzigingen kun je contact opnemen met QNL via 
contact@quidditchnederland.nl.  

7. Inzage en wijzigen van jouw gegevens 

Je kunt ook contact opnemen met QNL via contact@quidditchnederland.nl als je gegevens 
wilt inzien, wijzigen of verwijderen. Om misbruik te voorkomen moet een aanvraag van deze 
aard altijd schriftelijk en via een officieel QNL email adres verlopen.  

8. Inwerkingtreding 

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 februari 2018.  
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