
 
 
Bijlage 1  
Verwerking van persoonsgegevens  
 
Deze bijlage is onderdeel van de Verwerkersovereenkomst en moet door partijen geparafeerd worden. 
 
De Persoonsgegevens die partijen verwachten te verwerken 

o Naam, adres, woonplaats 
o Telefoonnummer 
o E-mailadres 
o Geboortedatum 
o Geslacht 
o Beroep 
o Lifestyle kenmerken (o.a. gezinssamenstelling, woonsituatie, interesses, demografische 

kenmerken) 
o Data verkregen uit sociale profielen (Facebook-, twitteraccount etc.) 

 
I. Het doel van de verwerking: 
 

Show Your Skills is expert in het aanbieden van spelelementen om gedragsveranderingen bij 
jonge spelers te stimuleren. Door het meebewegen met het kennisniveau van haar 
gebruikers en per individu signaleren waar de verbeterpunten liggen, ontstaat er een 
natuurlijk leerproces, dat juist uitgaat van motivatie en betrokkenheid. Zo halen wij het volle 
potentieel uit ieder individu. 
 
Daarom is Show Your Skills de ideale applicatie voor elke voetbalclub in Nederland. Wij 
stimuleren de jeugd tot gedragsverandering en zijn erg succesvol bij het aanleren van 
werkwijzen of het behalen van doelen. Met deze app heb je de ultieme tool in handen om 
een grote groep te bereiken en meer interactie en participatie te realiseren. Show Your Skills 
is de beste trainer voor elke voetbalclub. 
 
Door het aanbieden van ruim 900 challenges van makkelijk tot moeilijk, dagen wij de spelers 
uit om de beste versie van henzelf te worden. Door het behalen van de oefeningen, kan je 
jezelf als individu opwerken naar de top van de ranglijst binnen de club. Tevens hebben alle 
trainers en coaches alles inzichtelijk op één plek, waardoor de huiswerkbegeleiding voor 
spelers bij veel clubs een stuk overzichtelijker wordt. 
 
Het doel van de verwerking is het vastleggen van de voortgang in verbetering van 
voetbaltechniek en gedragsverandering van voetbalspelers waardoor de begeleiding van 
spelers simpeler en overzichtelijker wordt. 

 
II. De categorieën van betrokkenen: 

o personen die hun voetbalkwaliteit willen verbeteren of leden van … die hun 
voetbalkwaliteit willen verbeteren; 

o begeleiders van voornoemde personen. 
 



BIJLAGE 2 
Risicoanalyse en de beveiligingseisen 
 
Met subverwerker SIYOU Internet Solutions is een SLA afgesloten om continuïteit te waarborgen. 
De subverwerker werkt samen met 123 webhost.nl. Beveiliging wordt o.a. gegarandeerd op basis van 
certificering van de hosting provider. Meer informatie hieromtrent vindt u door te klikken op 
onderstaande links. 
 
Informatie over de hosting provider: 
https://123-webhost.nl/overons.php 
  
Certificeringen van de hosting provider: 
https://www.dataplace.com/over-ons/over-dataplace/certificeringen 
  



Bijlage 3  

Subverwerkers/categorieën van subverwerkers 

 

Softwareleverancier: 

SIYOU Internet Services, Oude Vismarkt 4, 1441 AM Purmerend, Nederland 

 

Hosting: 

123-webhost, Willem van Saeftingelaan 11, B-9120 De Klinge, België 

 

 

 
 


