
Privacyverklaring (privacy statement) 
Never Underestimate These Suckers 

(an English version of the document can be found below) 
De Nederlandse versie van dit document is leidend. 
The Dutch version of this document is leading. 

Inleiding 
Never Underestimate These Suckers (NUTS) hecht veel waarde aan de bescherming van 
uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij heldere en transparante 
informatie over hoe wij omgaan met persoongegevens. 
 
Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen en gaan daarom 
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. NUTS verwerkt de persoonsgegevens in 
overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en 
Telecommunicatiewetgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn in deze privacyverklaring 
beschreven. 

- verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken; 

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze 
respecteren. 

Bedrijfsomschrijving 
NUTS is een studentensportvereniging. De sport die door nuts beoefend wordt is Ultimate. 

Privacyverklaring 
Dit is de privacyverklaring van Never Underestimate These Suckers Ultimate Frisbee, 
gevestigd In de Houtzaagmolen 53, 1115GG, Duivendrecht, ingeschreven in het 



handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34259766, hierna te noemen: 
‘de vereniging’. 
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat 
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement 
voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. 
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per 
e-mail aan: contact@ultimatenuts.nl. 
 
Hieronder kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens 
van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel 
van ons ontvangen. 
Binnen het bestuur (administratie) 
Voor de administratie worden verschillende van uw persoonsgegevens opgeslagen. Deze 
persoonsgegevens blijven, zonder verdere toestemming, alleen aanwezig binnen het 
bestuur. Dit gaat over de volgende gegevens: 

- Voornaam 
- Tussenvoegsel 
- Achternaam 
- Studentnummer 
- Geslacht 
- Universiteit 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- E-mail adres 
- Geboortedatum 
- Datum aanmelding 

Deze gegevens worden bewaard in de administratie zolang de speler lid is van de 
vereniging. Mits de gegevens nodig blijven voor de financiële administratie blijven deze 
gegevens maximaal 7 jaar bewaard. 
 
Inkopen kleding 
Voor het inkopen van kleding worden de volgende gegevens verzameld mits de speler een 
verzoek voor een speciale maat of rugnummer heeft. 

- Naam 
- Kleding maat 
- Benodigde kleuren 
- Rugnummer 

Voor de bestelling zullen de kledingmaat, benodigde kleuren en het rugnummer gedeeld 
worden met de fabrikant. De naam wordt gebruikt om het kledingstuk aan de juiste persoon 
te geven. Na ontvangst zullen deze gegevens verwijderd worden. 
 
Nieuwsbrief 
Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt het e-mailadres gebruikt. Deze is alleen voor 
het bestuur zichtbaar en zal verwijderd worden bij het afmelden van de nieuwsbrief. 
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Verstrekking gegevens Nederlandse Frisbee Bond (NFB) 
De vereniging is ingeschreven bij de NFB, hiervoor heeft de NFB informatie over onze leden 
nodig. De volgende gegevens worden aan de NFB verstrekt: 

- Voornaam 
- Tussenvoegsel 
- Achternaam 
- Initialen 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- E-mail adres 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Datum aanmelding 
- Competitiespeler 

Deze gegevens worden bewaard zolang de speler lid is bij de vereniging en maximaal 2 jaar 
erna. Deze gegevens worden ingevoerd in Bondcenter, voor de privacyverklaring van 
Bondcenter verwijzen wij u graag naar hun website en/of de NFB.  
 
Verstrekking gegevens Nederlandse Frisbee Bond Competitie (NFB) 
Voor inschrijvingen in de competitie moet de vereniging enkele gegevens aan de NFB 
verstrekken. Dit gaat over de volgende gegevens: 

- Geslacht 
- Naam 
- E-mail adres 
- Geboortedatum 

Deze gegevens worden alleen verstrekt mits de speler zich heeft ingeschreven voor de 
competitie en hiermee toestemming heeft verleend voor inschrijving bij de NFB. Deze 
gegevens worden bewaard zolang de toestemming niet is ingetrokken. De teams 
ingeschreven voor de competitie zijn zichtbaar op Noombers, voor de privacyverklaring van 
Noombers verwijzen wij u graag door naar hun website. 
 
Publiceren beeldmateriaal 
Soms zet de vereniging foto’s van wedstrijden en toernoeien op verschillende media. 
Hiervoor wordt bij inschrijving van de wedstrijd of het toernooi automatisch toestemming 
voor verleend tenzij expliciet anders aangegeven. Dit beeldmateriaal wordt bewaard zolang 
de toestemming niet ingetrokken is. 
 
Ter benadering na lidmaatschap bijv. reünie of bijzondere gebeurtenis 
Bij de organisatie van een reünie of bij een bijzondere gebeurtenis contact met u op te 
kunnen nemen worden de volgende gegevens bewaard: 

- Voornaam 
- Achternaam 
- E-mail adres 
- Adres 
- Telefoonnummer 



Deze zullen alleen zichtbaar zijn voor het bestuur van de vereniging en worden bewaard 
zolang de toestemming hiervoor niet is ingetrokken. 

Verdere informatie 
Verstrekking persoonsgegevens aan derden 
Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden 
als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de vereniging met u heeft, 
tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze 
derden. 
 
Inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens 
U hebt recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de 
vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet 
gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen 
of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat 
uw gegevens verwijderd, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle 
organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij 
dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot 
de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig 
gecontroleerd worden. 
 
Minderjarigen 
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van 
uw ouder of voogd te overleggen. 
 
Wijziging van het privacybeleid 
De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op 
de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden 
opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te 
raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en 
via de website te informeren. 
 
Contactgegevens 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt 
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijderen van uw persoonsgegevens, kunt u contact 
opnemen met het volgende e-mailadres: contact@ultimatenuts.nl 
 
Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te 
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dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. 
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  



Preface 
Never Underestimate These Suckers (NUTS) values the protection of your personal data. In 
this privacy statement we will give clear and transparent information on how we will handle 
your personal data. 
 
We do everything to care for the privacy of our members and therefore are very careful with 
your personal data. NUTS uses the personal data in accordance to the law and regulations 
in the area of protection of personal data, like the General Data Protection Regulation 
(GDPR) and the Dutch telecommunication law. This will mean that we will: 
 

- Process your data in agreement to the purpose they were provided for, these 
purposes and the types of personal data are described in this privacy agreement. 

- Processing of your personal data to the least amount possible for the given purpose. 
- Ask for permission when we need the data for a purpose not clearly describe. 
- Have taken fitting technical and organisational measures to make sure your personal 

data is secure. 
- Not sharing your personal data unless those are needed for the purposes which they 

are provided for. 
- Stay updated on your right around personal data and respect those. 

Company Description 
NUTS is a student sports association. The sport practiced by nuts is Ultimate. 

Privacy Statement 
This is the privacy statement by Never Underestimate These Suckers Ultimate Frisbee, 
located at In de Houtzaagmolen 53, 1115GG, Duivendrecht, The Netherlands, registered to 
the Dutch chamber of Commerce by number 34259766, later to be called: ‘the association’. 
 
Conscious or unconscious you are sharing personal data with us. We think it’s important that 
this personal data is handled with care. This is why we explain in this statement how we 
handle your data and the rights you have. If you have any questions after reading this 
document, please send us an email with your question to: contact@ultimatenuts.nl. 
 
Down below you can easily find which personal data we collect, for which purpose, how long 
we save them and who might receive it. 
Inside our own board (administration) 
For our own administration we save some of your personal data. This data will stay, without 
further permission, within the board. This is about the following data: 

- First name 
- Tussenvoegsel (It’s a Dutch thing) 
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- Last name 
- Student number 
- Sex 
- University 
- Address 
- Telephone number 
- Email address 
- Date of birth 
- Date of entry 

This data will the saved within our administration for as long as the player is a member of the 
association. If the data is needed for the financial administration the data can be kept for a 
maximum for 7 years. 
 
Ordering Clothes 
To order the gear we play in the following information will be gathered if the player has any 
preference on size or number. 

- Name 
- Size for the shirt 
- Needed colors (dark, light or both) 
- Number (for on the back of the shirt) 

For the order the size, needed colors and number will be shared with the manufacturer. The 
name will be used for us to give it to the right person. After receiving the clothes the 
information is deleted. 
 
Newsletter 
For the newsletter the email address is used. The email address is only visible for the board 
and will be deleted by request. 
 
Provision of data Nederlandse Frisbee Bond (NFB) (Dutch Frisbee Association) 
De association is registered to the NFB, therefore the NFB needs data about our members. 
The following information is provided to the NFB: 

- Firstname 
- Tussenvoegsel 
- Last name 
- Initials 
- Address 
- Telephone number 
- Email address 
- Date of birth 
- Sex 
- Date of entry 
- Does the player play competition 

This data will be saved as long as the player is a member of the association and a maximum 
of 2 years after that. This information is entered into Bondcenter, for their privacy statement 
we would like to redirect you to Bondcenter or/and the NFB. 
 



Provision of data Nederlandse Frisbee Bond Competitie (NFB) 
To register for playing competition the association needs to provide some data to the NFB. 
This is the following data: 

- Sex 
- Name 
- Email Address 
- Date of birth 

This data will only be provided if the player registered for competition and thereby provided 
permission to registration at the NFB. This information will be saved until permission is 
withdrawn. The teams registered for competition are visible within Noombers, for their 
privacy statement we would like the redirect you to their website. 
 
Publishing imagery 
Sometimes the association publishes pictures of games and tournaments on different 
platforms. Permission for the use of those pictures is granted by registration for the game or 
tournament unless differently specified. The imagery is saved as long as the permission is 
not withdrawn. 
 
Reunion or special occasion after the membership 
To contact you in case of a reunion or a special occasion the following data is stored: 

- First name 
- Last name 
- Email address 
- Address 
- Telephone number 

This information will only be visible for members of the board and will the stored until 
permission is withdrawn. 

Further information 
Provision of personal data to third parties 
Without your permission, the association will only provide your personal data to third parties 
if this is necessary for the implementation of the agreement that the association has with 
you, unless the association is legally obliged to provide your personal data to these third 
parties. 
 
Access, correction and removal of personal data 
You have the right to request the association to inspect your personal data (unless the 
association is not obliged to provide this inspection under the General Data Protection 
Regulation) and to have your data supplemented, removed or protected. You must identify 
yourself with such a request. If you wish your data to be removed, the association will pass 
this removal on to all organizations that have received the relevant data from the 
association. 
 
Security of personal data 



The association will take appropriate measures to protect your personal data against loss, 
unauthorized access, publication and unlawful processing. In this way we ensure that only 
the necessary people have access to your data, that access to the personal data is 
protected and that our security measures are checked regularly. 
 
Minors 
If you wish to register as a minor, you must provide explicit permission from your parent or 
guardian. 
 
Change of privacy statement 
The association adjusts its privacy statement from time to time to keep it up-to-date. The 
most recent version of our privacy statement will always be included on the website. The 
association therefore advises you to consult the privacy statement on a regular basis. In 
case of important changes, the association will do everything to inform you by e-mail and via 
the website. 
 
Contact information 
If you have questions about the processing of your personal data or wish to request the 
association to inspect, correct and / or delete your personal data, please contact the 
following e-mail address: contact@ultimatenuts.nl 
 
Complaint about the processing of your personal data 
Of course we are happy to help you further if you have a complaint about the processing of 
your personal data. You also have the right to file a complaint with the Netherlands Authority 
for the Protection of Personal Data about our processing of your personal data. You can 
contact the Dutch Data Protection Authority for this. 
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