
Deze website, www.azvoetbalmaatjes.nl, wordt onderhouden door AZ NV. In dit privacy 
statement wordt uitgelegd hoe AZ NV omgaat met de verwerking van persoonsgegevens 
van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven 
welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de 
persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de 
persoonsgegevens worden verstrekt. 

Informatie over AZ NV 
AZ NV is gevestigd te Alkmaar en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 412.38.026 
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy 
statement kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is privacy@az.nl. 

Verwerkingen van persoonsgegevens 
AZ NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen; 

Producten/diensten 
Het doel van AZ Voetbalmaatjes is om diensten van mens-tot-mens te bieden op de 
terreinen van welzijn en zorg aan mensen die al dan niet  tijdelijk op deze diensten zijn 
aangewezen. AZ NV realiseert dit doel door vrijwilligers te werven en activiteiten te 
organiseren waarin vrijwilligers deze diensten aan deelnemers aanbieden. 
AZ NV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde 
doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere: 

- het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; 
- het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en 

marketingdoeleinden; 
- het realiseren van een goede koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger in het 

kader van de vrijwilligersactiviteiten; 
- het bevragen van deelnemers, vrijwilligers en donateurs en het doen van 

onderzoek; 
- het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik 

van de website (via cookies); 
- het aangaan van een samenwerking met derde partijen; 
- onze bedrijfsvoering; - het voldoen aan een wettelijke verplichting; 
- om relevante diensten en (marketing) aanbiedingen te kunnen doen; 
- archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische 

procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

AZ NV verwerkt persoonsgegevens via onder andere het secretariaat van afdelingen en 
de website van Humanitas. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het 
gerechtvaardigde belang van Humanitas en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het 
betreffende doel of de afgesproken activiteit. Buiten bovengenoemde 
verwerkingsdoeleinden, verwerkt AZ NV jouw persoonsgegevens niet zonder je 
voorafgaande toestemming. 

Nieuwsbrief 
Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of 
evenementen, waarbij het mogelijk is dat AZ NV een specifiek op de voorkeuren en 
interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt om contact 
te onderhouden met haar supporters. Het is mogelijk dat u zichzelf via de website 
inschrijft voor onze nieuwsbrief. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, 
worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief 
kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar 
toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde 
persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden 
ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van 
gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De 
persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven 
wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden 



voor de nieuwsbrief. Uiterlijk 14 dagen na afmelding worden uw persoonsgegevens 
verwijderd. 

Derden 
AZ NV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de KNVB (i.v.m. veiligheid, zie artikel 
15 van de KNVB standaardvoorwaarden). Als u vooraf toestemming (door het aanklikken 
van het bijbehorende toestemmingsvakje(s)) heeft gegeven kan AZ uw 
persoonsgegevens delen met Humanitas en ‘Jij hoort erbij’. Deze toestemming kan te 
allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van 
gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze 
persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door Humanitas en ‘Jij hoort erbij’ 
bewaard. 

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij: 
- u communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes 

sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon; 
- uw persoonlijke gegevens delen met Humanitas en ‘Jij hoort erbij’ bewaard 

teneinde de communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken. 

Cookies 
AZ NV maakt op de website gebruik van zogeheten tracking cookies. Voor meer 
informatie over het gebruik van cookies door AZ NV kunt u onze cookieverklaring 
raadplegen. 

Bewaartermijn 
In dit privacy statement is per verwerking aangegeven wat de bewaartermijn van de 
persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is 
aangegeven welke criteria AZ NV hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens 
worden bewaard, dan bewaart AZ NV de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk 
is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken. 

Verwerkers en andere derden 
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van AZ NV worden verwerkt door zogenoemde 
verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder 
verantwoordelijkheid van AZ NV en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de 
persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, 
met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Uw 
persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn 
op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

Uw privacy rechten 
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u 
een aantal rechten. U heeft het recht om AZ NV te verzoeken om inzage (art 15 AVG) 
van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). 
Ook heeft u het recht om AZ NV te verzoeken om beperking van de verwerking van 
persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op 
overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). 
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over 
wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. 
Als u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene of inzage wenst in de gegevens 
die wij van u hebben, dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier op 
de website van AZ NV onder inzage in mijn persoonsgegevens. 
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens 
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Minderjarig 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, 
toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in 
dit privacy statement. 

Wijzigingen  
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit 
privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het 
laatst gewijzigd op 21 oktober 2022. 


