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             opgericht 28 februari 1997 

Privacyverklaring 

De Supportersvereniging FC Twente Markelo hecht veel waarde aan het vertrouwen van leden, vrijwilligers en 

sponsors in onze vereniging. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met de persoonlijke 

gegevens van leden, vrijwilligers en sponsors. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Supportersvereniging FC 

Twente Markelo. De vereniging bepaalt het doel waarvoor gegevens worden verwerkt en de middelen waarmee deze 

verwerking plaatsvindt. De vereniging is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

Contactgegevens 

Supportersvereniging FC Twente Markelo 

Postbus 79 

7475 ZH Markelo 

KVK-nummer: 06090727 

E-mail: info@fct-markelo.nl 

Website: www.fct-markelo.nl 
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Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken 

Wanneer u gegevens aan de Supportersvereniging FC Twente Markelo verstrekt vallen deze onder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw 

persoonsgegevens. 

Invullen van persoonsgegevens 

Bij het aanmelden voor een lidmaatschap wordt u gevraagd naar uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw 

persoonsgegevens, omdat deze nodig zijn om u (beter) van dienst te kunnen zijn en om onze diensten aan te kunnen 

bieden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. U bent hiertoe niet verplicht. 

Sommige gegevens zijn echter wel noodzakelijk om u goed van dienst te kunnen zijn. De volgende persoonsgegevens 

worden door ons verwerkt: 

- Voor- en achternaam 

- Adres, postcode en woonplaats 

- Telefoonnummer en e-mailadres 

- Geboortedatum 

- Een IBAN-banknummer ten behoeve van het verwerken van betalingen 

- Seizoen Club Card informatie (relatienummer en vak/rij/stoel nummer) 

- Aanmelddatum lidmaatschap  

Voor het overzicht van de gegevens die de Supportersvereniging FC Twente Markelo verzamelt verwijzen wij naar ons 

ledenadministratie systeem. Dit betreft een digitaal systeem, genaamd SharePoint. Dit is een beveiligd systeem met 

een e-mailadres en wachtwoord. 

Deze persoonsgegevens worden intern gedeeld met bestuursleden, indien de bestuursleden deze gegevens dienen te 

gebruiken voor vereniging gerelateerde activiteiten in het kader van het besturen van de vereniging. 

Bij het aanmelden kunt u gegevens vermelden van andere mensen (kinderen). Wij gaan ervan uit dat u de kinderen op 

een oudere leeftijd zelf informeert over het feit dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen 

gebruiken in geval van vragen en calamiteiten. 
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De persoonsgegevens die u ons verstrekt gebruiken wij uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

- Om u goed van dienst te zijn tijdens busreizen naar thuis- en uitwedstrijden van FC Twente; 

- In geval van calamiteiten; 

- Om u beter hulp te kunnen bieden tijdens de voorbereiding op thuis- en uitwedstrijden van FC Twente en vereniging 

gerelateerde activiteiten; 

- Om u in de toekomst te kunnen informeren over onze busreizen, nieuwsberichten en activiteiten; 

- Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u; 

- Het voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen; 

- Het afhandelen van betalingen en zo nodig inschakelen van een derde om verordeningen te innen; 

- Het aanbieden en/of verzenden van ons Twentekst magazine of nieuwsbrief, en/of andere (gerichte) aanbiedingen. 

Bewaartermijn 

De Supportersvereniging FC Twente Markelo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het 

doel waarvoor zij worden verwerkt, Hoe lang dit is, is afhankelijk van uw lidmaatschap of sponsorschap bij de 

vereniging. Mocht u zich afmelden dan worden de gegevens gewist uit ons SharePoint systeem.  

Verzameling van persoonsgegevens 

Voor het overzicht van de gegevens die de Supportersvereniging FC Twente Markelo verzamelt verwijzen wij naar ons 

digitaal beveiligde systeem SharePoint. 

Doorgeven van uw persoonsgegevens 

De Supportersvereniging FC Twente Markelo geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen door als dat wettelijk 

verplicht is of als dat noodzakelijk is om haar diensten aan te bieden en uit te voeren. 

Om de service en de busreizen zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens 

beschikbaar te stellen aan derden (bijvoorbeeld een verzekeraar of FC Twente). Wij zullen uw persoonsgegevens nooit 

zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. 
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Bij eventuele busreizen naar het buitenland kunnen wij worden verplicht dat uw persoonsgegevens verstrekt en 

verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids- en andere doeleinden die toepasselijk 

worden geacht. 

Als de Supportersvereniging FC Twente Markelo anderen inschakelt die op haar instructie persoonsgegevens 

verwerken, dan zal de Supportersvereniging FC Twente Markelo met die derden een overeenkomst sluiten. 

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens 

Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u diverse rechten op grond van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Zo heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens die wij verwerken, voor 

welk doel wij die verwerken en hoe lang deze worden bewaard. Ook heeft u het recht op correctie van uw 

persoonsgegevens of op het verwijderen van uw gegevens. 

Niet alle gevallen hoeven wij uw verzoek te honoreren. Soms hebben wij uw persoonsgegevens nodig om te voldoen 

aan bijvoorbeeld een overeenkomst met u en soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren. 

Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u dit doen via info@fct-markelo.nl. 

Vragen 

Hebt u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, dan kunt u deze richten aan info@fct-markelo.nl. 

Wijzigingen 

De Supportersvereniging FC Twente Markelo behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. 

Laatst gewijzigd 22-11-2018               
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Register van verwerkingsactiviteiten 

Aanmelding lid, sponsor en vrijwilliger 

Onderwerp Wat Waar bewaard Hoe lang bewaard Beheerder 

Aanmelding per 

post 

Gegevens worden verwerkt in 

ledenadministratie in 

SharePoint 

SharePoint en een 

map met 

formulieren. 

Na beëindiging 

lidmaatschap wordt 

aanmeldformulier 

versnipperd 

Lid 

Secretaris 

Supportersvereniging FC 

Twente Markelo 

Aanmelding per 

mail 

Gegevens worden verwerkt in 

ledenadministratie in 

SharePoint, formulier wordt 

uitgeprint 

SharePoint en een 

map met 

formulieren. 

Na beëindiging 

lidmaatschap wordt 

aanmeldformulier 

versnipperd 

Lid 

Secretaris 

Supportersvereniging FC 

Twente Markelo 

Verwerking na 

aanmelding 

Gegevens worden digitaal 

beveiligd bewaard en het 

formulier in een map. 

SharePoint en een 

map met 

formulieren. 

Na beëindiging 

lidmaatschap wordt 

aanmeldformulier 

versnipperd 

Secretaris 

Supportersvereniging FC 

Twente Markelo 

Aanmeldgegevens 

Bewaard om te kunnen 

communiceren met leden, het 

Twentekst magazine te 

bezorgen, leden inschalen op 

jeugd- of een volwassen 

lidmaatschap en contributie 

te innen. Voor sponsors 

worden facturen verstuurd. 

SharePoint en een 

map met 

formulieren. 

Het e-mailadres 

wordt verwerkt in 

het mailsysteem 

van de vereniging. 

Na beëindiging 

lidmaatschap wordt 

aanmeldformulier 

versnipperd 

Secretaris 

Supportersvereniging FC 

Twente Markelo 

Vrijwilligers bezorging 

Twentekst 

Voorzitter die de 

nieuwsbrieven verstuurd 

Penningmeester die de 

contributie int en/of 

facturen stuurt. 

De ‘Privacy officer’ is de secretaris van de supportersvereniging. Dit is Bas Schreurs.  
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