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Wat gebeurt er met mijn gegevens?  

 

Inleiding  

De TeamNL Talentdag wordt georganiseerd door NOC*NSF. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe 

wij met jouw persoonsgegevens omgaan voor (de selectie voor) de TeamNL Talentdag.  

 

Wat is de TeamNL Talentdag?  

De TeamNL Talentdag is een dag voor jongeren tussen de 12 en 35 jaar die voldoen aan een bepaald 

fysiek sportprofiel. Het doel van de dag is om kansrijke sporters (high potentials) te vinden die zich 

binnen bepaalde sporten verder zouden kunnen ontwikkelen tot topsporter. De resultaten van de 

deelnemende sporters zullen worden besproken met de sportbonden waarna de kansrijke sporters een 

uitnodiging van één of meerdere sportbonden zullen ontvangen voor een sport specifiek vervolgtraject.  

 

Welke gegevens verwerkt NOC*NSF voor de TeamNL Talentdag?  

Om je aan te kunnen melden voor de TeamNL Talentdag moet je het aanmeldformulier invullen. In dat 

formulier worden verschillende gegevens aan je gevraagd. Dit gaat om de volgende soorten gegevens:  

• Profielgegevens over jou: zoals jouw naam, geboortedatum, geslacht; 

• Contactgegevens: zoals jouw telefoonnummer, emailadres; 

• Adresgegevens: zoals straat, woonplaats; 

• Gegevens over jouw trainingsachtergrond: dit gaat over welke sport(en) je beoefent of hebt 
beoefend en hoe fanatiek je dat doet of hebt gedaan;  

• Gegevens over jouw familie: zoals sportachtergrond, lichaamslengte; 

• Fysieke gegevens: bijvoorbeeld gegevens over jouw lengte, gewicht of jouw beperking (voor 
paralympisch); 

• Sportprofiel- en interessegegevens: bijvoorbeeld gegevens over voor welk sportprofiel je jezelf 
aanmeldt, bij welke sport je ambitie ligt, jouw motivatie voor de aanmelding, hoe je van de dag op 
de hoogte bent gebracht en of je een Wildcard hebt ontvangen.  

De gegevens gemarkeerd met een asterisk (*) in het aanmeldformulier zijn noodzakelijk om je te 

kunnen aanmelden. De overige gegevens zijn optioneel. 

 

NOC*NSF zal aan de hand van deze gegevens een eerste selectie uitvoeren. Er is namelijk maar plaats 

voor een beperkt aantal deelnemers.  

 

Testresultaten 

Word je uitgenodigd voor de TeamNL Talentdag, dan onderga je op de dag zelf allerlei fysieke testen en 

verricht je allerlei inspanningen. De resultaten daarvan worden geregistreerd. In aanvulling op de 

hiervoor al genoemde gegevens, zullen op die dag dan ook de Testresultaten worden verzameld.   

 

Daarnaast worden de relevante gezondheidsgegevens verzameld, die je op de NOC*NSF Talentdag 

aan NOC*NSF hebt verstrekt (bijvoorbeeld je geeft op de dag zelf aan dat je astma hebt).  

 

Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?  

NOC*NSF verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:  

• Om een selectie te kunnen uitvoeren voor deelname aan de TeamNL Talentdag;  

• Om je te kunnen informeren over de toe- of afwijzing voor die deelname;  

• Om tijdens de TeamNL Talentdag gegevens over de testen e.d. bij te kunnen houden;  

• Om je een paar weken na de TeamNL Talentdag te kunnen informeren over je eigen eindresultaat 
van de TeamNL Talentdag;   

• Om een gegronde analyse te kunnen uitvoeren voor het vervolgtraject bij een sportbond;  

• Om je gegevens door te kunnen geven aan sportbonden die deelnemen aan de TeamNL Talentdag;  

• Om te kunnen bijhouden of en zo ja hoe lang na deelname van een TeamNL Talentdag je deelneemt 
aan bondsprogramma’s en wij hierover contact met je kunnen opnemen;  

• Om je een enquête te kunnen sturen over hoe je de TeamNL Talentdagen hebt ervaren;  



 

 

• Om voor een eventuele toekomstige TeamNL Talentdag te kunnen zien of je jezelf al eerder voor een 
TeamNL Talentdag hebt ingeschreven/deelgenomen dan wel je te informeren over toekomstige 
TeamNL Talentdagen;  

• Voor statistische doeleinden.  

Rechtsgrond 
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in de toestemming die 
je aan ons geeft. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar moet deze toestemming op grond van de wet door 
jouw ouder of voogd worden gegeven. 
 

Aan wie worden de gegevens verstrekt?  

Na de TeamNL Talentdag wordt jouw deelname beoordeeld door NOC*NSF en de deelnemende 

sportbonden. 

 

De deelnemende sportbonden voor olympische sporten zijn: 

• Roeien (KNRB); 

• Basketball (NBB); 

• Volleybal (Nevobo); 

• Atletiek (Atletiekunie); 

• Baanwielrennen (KNWU); 

• Triathlon (NTB). 

De deelnemende sportbonden voor paralympische sporten zijn: 

• Atletiek (Atletiekunie); 

• Badminton (NBB); 

• Bankdrukken (KNKF); 

• Boccia (NBB); 

• Goalball en rolstoelrugby (GSN); 

• Judo (JBN); 

• Para-dressuur (KNHS) 

• Roeien (KNRB); 

• Skiën en snowboarden (NSkiV); 

• Rolstoelbasketball (NBB); 

• Rolstoeltennis (KNLTB); 

• Schieten (KNSA); 

• Tafeltennis (NTTB); 

• Triathlon (NTB); 

• Wielrennen (KNWU); 

• Zitvolleybal (Nevobo); 

• Zwemmen (KNZB). 

Om je te kunnen beoordelen geeft NOC*NSF daarom aan alle deelnemende sportbonden de volgende 

gegevens door: 

• Je profielgegevens; 

• Gegevens over jouw trainingsachtergrond; 

• Gegevens over jouw familie; 

• Je fysieke gegevens; 

• Je profiel- en interessegegevens: we geven niet door hoe je van de dag op de hoogte bent 
gebracht en of je een Wildcard van jouw docent hebt ontvangen, overige profiel- en 
interessegegevens geven we wel door;   

• Je testresultaten die je hebt bepaald tijdens de TeamNL Talentdag; 

• Eventuele gezondheidsgegevens indien je die aan ons hebt gegevens tijdens de TeamNL 
Talentdag. 



 

De sportbonden zullen op basis van deze gegevens bepalen of je wordt uitgenodigd voor een 

vervolgtraject bij deze sportbond. Als de sportbond jou wilt uitnodigen, zal NOC*NSF ook jouw 

contactgegevens doorgeven zodat de sportbond direct contact met jou kan opnemen. Die sportbond 

verwerkt dan jouw gegevens verder binnen het privacybeleid van de sportbond. Dat kun je bij hen 

navragen.  

 

De sportbonden die jou niet selecteren voor een vervolgtraject, zullen jouw gegevens niet langer 

gebruiken.  

 

Jouw gegevens worden door NOC*NSF niet aan andere partijen verstrekt. 

 

Bewaartermijnen: Wat gebeurt er met mijn gegevens na de TeamNL Talentdag?  

 

Hoe lang NOC*NSF jouw gegevens bewaart na de TeamNL Talentdag hangt af van jouw deelname. Er 

zijn drie opties mogelijk:  

 

1. Je hebt je aangemeld maar je wordt niet geselecteerd voor deelname aan de TeamNL 

Talentdag.  

- Na de TeamNL Talentdag zullen wij je naam, e-mailadres en geboortedatum bewaren 

om je mogelijk een e-mail te kunnen sturen om je te informeren over toekomstige 

Talentdagen. Je kunt op elk moment aan ons aangeven dat je die e-mails niet (meer) wilt 

ontvangen door contact met ons op te nemen (zie onder Contactgegevens NOC*NSF) of 

gebruik te maken van de opt-out in de e-mail. Specifiek voor de Paralympische TeamNL 

Talentdag geldt dat we je beperking bewaren in combinatie met de hiervoor bedoelde 

gegevens voor drie jaar, mocht je je in de toekomst nog een keer inschrijven dan zijn we 

daar van op de hoogte.  

- Alle overige persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, zullen wij niet langer bewaren. 

Wij bewaren alleen nog geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden. Zo kunnen 

wij bijvoorbeeld zien hoeveel vrouwen en hoeveel mannen zich hebben aangemeld en uit 

welke regio in Nederland. Jij bent niet meer te herleiden uit die gegevens.  

 

2. Je hebt deelgenomen aan de TeamNL Talentdag maar je wordt niet geselecteerd voor 

een vervolgtraject.  

- Na de TeamNL Talentdag zullen wij je naam, e-mailadres en geboortedatum bewaren 

om je mogelijk een e-mail te kunnen sturen om je te informeren over toekomstige 

Talentdagen. Je kunt op elk moment aan ons aangeven dat je die e-mails niet (meer) wilt 

ontvangen door contact met ons op te nemen (zie onder Contactgegevens NOC*NSF) of 

gebruik te maken van de opt-out in de e-mail. Specifiek voor de Paralympische TeamNL 

Talentdag geldt dat we je beperking bewaren in combinatie met de hiervoor bedoelde 

gegevens voor drie jaar, mocht je je in de toekomst nog een keer inschrijven dan zijn we 

daar van op de hoogte.  

- Alle overige persoonsgegevens zullen wij na de TeamNL Talentdag niet langer bewaren. Wij 

bewaren alleen nog geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij 

bijvoorbeeld zien hoeveel vrouwen en hoeveel mannen hebben deelgenomen; wat een 

gemiddeld testresultaat is voor een jongen van 15 jaar; en uit welke regio in Nederland de 

meeste deelnemers komen. Jij bent niet meer te herleiden uit die gegevens. 

 

3. Je hebt deelgenomen aan de TeamNL Talentdag en je bent geselecteerd voor een 

vervolgtraject.  

- Wij zullen jouw contact- en adresgegevens binnen drie jaar na de TeamNL Talentdag 

verwijderen. Je e-mailadres bewaren wij om je te informeren over toekomstige 

Talentdagen. Je kunt op elk moment aan ons aangeven dat je die e-mails niet (meer) wilt 

ontvangen door contact met ons op te nemen (zie onder Contactgegevens NOC*NSF).   

- Wij zullen jouw overige gegevens bewaren voor statistische doeleinden (bijvoorbeeld om de 

effectiviteit van de Talentdagen in kaart te brengen) en onder andere om contact te houden 

met de sportbond waarvoor je geselecteerd bent. Die zal aan ons doorgeven of je nog deel 

uit maakt van een programma van de sportbond.  

 
Beveiliging van persoonsgegevens 



 

NOC*NSF neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  
 
Rechten 
Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te  
zien die NOC*NSF van je verwerkt en om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht van bezwaar en het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik 

wilt maken van één van je rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie onder 
het kopje “Contactgegevens NOC*NSF”). Wij zullen jouw verzoek in beginsel binnen een maand 
beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij 
je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek 
en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden.  
 
Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.  
 
Aangezien wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, kun je ook te 
allertijden jouw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. Wij zullen dan de 

gegevens die herleidbaar naar jou zijn niet langer verwerken. Het intrekken van de toestemming heeft 
geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig. 
 
Andere verwerkingen van (persoons)gegevens  
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens door 
NOC*NSF voor de TeamNL Talentdag. Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens door NOC*NSF 
geldt mogelijk een andere privacyverklaring. Neem bij vragen daarover contact met ons op.  
 
Wijzigen van deze privacyverklaring 
Indien wij deze privacyverklaring wijzigen, zullen wij jou over de bijgewerkte privacyverklaring 
informeren. Indien nodig, zullen wij je vragen om akkoord te gaan met de nieuwe privacyverklaring.  
 

Vragen  
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF neem dan contact 
met ons op via onderstaande gegevens.  
 
Contactgegevens NOC*NSF  
Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)  
Kamer van Koophandel nummer: 09059703  
Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 
privacy@nocnsf.nl  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
mailto:privacy@nocnsf.nl

