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Stichting Footvolley Netherlands (hierna FVN), Frederikstraat 30, 
9724 KD te Groningen  is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 
60376619. 
 
FVN is bereikbaar onder secretaris@footvolleynetherlands.nl.  
 
 
FVN gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij 
gebruiken uw  persoonsgegevens voor (met name) de doeleinde 
zoals hieronder genoemd. Bij elk doeleinde staat hoe lang wij 
deze persoonsgegevens bewaren. 
 

Doeleinden Bewaartermijn 

Doorsturen van belangrijke 
informatie in relatie tot 
activiteiten van FVN en 
andere opgevraagde 
informatie 

Gegevens worden na 2 jaar 
na deelnamen of aanvraag 
verwijderd 

Het voldoen aan wettelijke 
verplichtingen 

Niet langer dan noodzakelijk 
voor de doeleinde waarvoor 
de gegevens worden 
verwerkt, in elk geval zo lang 
als specifieke regelgeving 
vereist. 

Het aanbieden van 
cursussen, opleidingen, 
bijeenkomsten, 
kennisavonden en 
congressen 

Gegevens worden 2 jaar na 
deelnamen verwijderd. 

Opnemen van contact na 
feedback of een vraag over 
onze producten en diensten 

Gegevens worden 2 jaar na 
contactmoment verwijderd. 

Het behandelen van 
geschillen, vragen en 
klachten 

Gegevens worden 2 jaar na 
beantwoording verwijderd. 

Het werven van vrijwilligers Gegevens worden bewaard 
zolang er een 
vrijwilligersfunctie wordt 
vervult. Wanneer een 
vrijwilliger stopt worden 
gegevens na 4 weken 
verwijderd. 

(Direct) 
marketingdoeleinden 

Gegevens worden na een 
non actief periode van 1 jaar 
verwijderd. 

Monitoren van de prestaties 
van deze site 

Gegevens worden na een 
periode van 3 jaar 
verwijderd. 

Het analyseren en 
verbeteren van onze online 
dienstverlening 

Gegevens worden na een 
periode van 3 jaar 
verwijderd. 

Organiseren van winacties 
waaraan u kan deelnemen 

Gegevens worden 5 jaar na 
deelname verwijderd. 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wij slaan deze persoonsgegevens op binnen ons goed beveiligde 
lokale netwerk omdat wij deze nodig hebben om onze diensten 
te kunnen leveren aan onze (potentiële) opdrachtgevers.  
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden partijen 
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van 
onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om het mogelijk te maken 
onze sport te beoefenen, evenementen bij te wonen en 
producten af te leveren. Zo maken wij gebruik van een derde 
partij voor: 

o Het hosten van de financiële en 
competitieadministratie; 

o Het verzorgen van (bezoekers- en 
deelnemers)administratie rondom activiteiten en 
evenementen; 

o Het drukken van spelers-/officialpassen; 
o Opslaan van profielen ter ondersteuning van 

marketingactiviteiten; 
o Het verzorgen van de promotie van footvolleybal en 

evenementen. 
Voor de twee laatstgenoemde bullets delen we jouw 
persoonsgegevens met onze ticketingpartner CM Tickets en bij 
enkele events ook met TIG Sports, zodat wij in samenwerking 
met deze partijen het evenement waarvoor tickets zijn gekocht 
kunnen organiseren, het gedrag van website- en 
evenementbezoekers kunnen analyseren, een betere service en 
ondersteuning aan bezoekers kunnen bieden en gerichte 
aanbiedingen en campagnes ter promotie van de evenementen 
kunnen voeren. 
Adresgegevens van (een aantal van) onze opdrachtgevers 
waarmee we samenwerken, staan ook op onze website. 
 
Wij slaan ook de persoonsgegevens van ons personeel op in ons 
archief en deze worden verwijderd nadat het dienstverband is 
afgelopen. 
 
Onze website is, naar de laatste stand der techniek, volledig 
beveiligd. Onze E-mail wordt beveiligd afgehandeld. 
 
De (potentiële) opdrachtgever heeft altijd recht op inzage in zijn 
gegevens. Een verzoek hiertoe kan per E-mail aan 
informatie@inventivbv.nl gedaan worden. Daarbij kan hij/zij 
ook verzoeken om correctie of verwijdering van zijn/haar 
persoonsgegevens. Verwijdering kan echter alleen als de 
gegevens niet meer relevant zijn. 
 
De (potentiële) opdrachtgever heeft altijd het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
  


